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Alınan tayynreıi, ıolda Ruıya da pasif 

Ahnanlar 
mqdafııa ekipleri 

lngilizler 
Salda Ruılar tararından diltürülen bir 

8. Çörçil 

Iranda 
MEVCUT STATOKO ALEV· 
HiNDE SUIKA ~D HABERi 

TAMAM YLE UYDURMADIR 
Bir kaç haftadan beri İran hak

kında garip haberler uydurulmak
tadır. Bu haberleri, reımi lran 
Para ajansı vermit ve tekzip etmiş
tir. Verilen uydurma habere göre 
güya !randa mevcud statüko aley -
hine bir auikasd tertip edilmittir. 

lranda böyle bir şey olmadığını 
anlamak içlıı şunu nazara aln1alı -
dır: 

lran Şehinto.hı, Rıza Pehlevi Han 
Iranın idaresini eline aldıktan aonra 

Refakatindeki zevatla 9 günde 100 den fazla b~mbar· memleket ve milıeu çok yükaettm.iı' 
d•• d•• dıman tayyaresile tir. Eaaaen milleti, kendisini çok ae-{ngiltereye on u ver ve her emrini yerine getirirler. 

MOSKOVADA TOPLANACAK 298 lngiliz tayyaresini ALMANYANIN GARP VE ŞI· lranlılar, onun kurduğu idareyi 
çok severler ve korurlar. Biz auikasd 

KONFERANSTA MÜHiM düşürdülderini MALI GARBISINE TAAR· haberine hiç ihtimal vermiyor ve bu 

ld• • ) RUZ ETTILE haberin kaadı mahsusla çıkarıldı· KARARLAR ALINACAK bi ırıyor ar . R ğına kani bulunuyoruz. Milletin çok 
A} Ç .... 1 R Bhrlı'n 18 (A.A.) - D. N. B. fiJ:ııı- Londra, 18 (A.A.) - Hava neza- d... · t p hl • ı h" 

Londra, 18 (A .. ;; biı?t;ııgiliz uı~: ı lıDdiriyor: reti tebliği: ~~; s~:...ı:':'::a:ıaz~ evı a ey ıne 
vcltlı> görü'ltukten ~n ·, k"J . 11 · 1 _ ' fngiliz hava kuwetlerinin 9 gün Dltn gece gayri müsaid havada 
nıaııına ~ı~"lllt~lır. venş\:r;d/~ı~l~n;~ zarfında 298 tayyare ka~.bett~kl<>ri .sa- y~zden fazla bombardıman layyare- ._ ______ <;.Ra,,_d.;y;,.o...;;g.a.ze.t.e.,•·.· .,>dl 
landn~-a ugranıış "liz kıtıılarını teftiş liihiyctll kaynaklardan ög:,enılmıştır. ~ı~ Almanyanın garıı ve ~imali gar-

1 A~rı~an ~·e }nıı:ı ,-:ın:ıtta bulunma- B~rl.in. 18 (A·A:·? ,- Dun ~abah ve bısıne taarruz etmışlerdir. Başlıca 
etmı~tır. Ç~r~ı" °i ıktığı da ifş:ı edil- akşamı;le -.ıktıkh . -? hedef~er arasında Bremen, Duizburg 
mış ve h:wıgı ıımaıı ~ nk•nmleyin saat 19 dan bıraz sonra sanayı mıntakaları vardır. Bir ço'k 
memiştir. .11 Londrarn hare- dü.;man tayyareleri, hiikümet m~rl{c- büyük yangınlar çıkanlmıs bir bom-

· Almanl~ra gôre.<.. 
Başv~-~il, otomob~ke mes'ud • 've şen zinc yakla•mı~·a tc,,ıı~biis etmişlese de bardin_ıan tayyarem\z dönmemişti\·. 

ket etlıj!'ı sır:ırla ç.. etmekte halkm dafi top ateşı:;le dagıtılmışt;r. Kahıre, 18 ~A.A.} - Orta ~ark 
görünmekte. tebe:•~um mukabeİc evle- Berlin, 18 (A.A.} - 17 Agustos ha- hava ktıvvetlerı tebliği: 
shliımına ~apkıısıyle · ,.a muharebesinde 58 Sovyet tayyaresi Tayyarelerimiz, cumarteRi gecesi • • • • 
mf'kte idi. ·ı...t Se\•ahalc çıkncn- düşürülmüştür. Ayrıca yerde de 38 Sov İtalyanın Siragilza limanına taarruz Cenup cephesındekı gıbı 

Cörçilin Atl~~tı e ği · t·amaınen giz- yet tayyaresi tahrip olunm~ştur. etmişlerdir. Hasar ve zayiat ebem- b l d 

.şimal cephesinde 

ğı, Ruzveltle göıll~clt Çörçilin bLI- yiatımız yalnız beş t.ıyyredır. - Devamı 4 ncü aabifede _ taarruz 8S a 1 
. t t 1 t RUZ\ • • lı u umuş ur. Jmi~ sonra Ogilsta ------------------------------
lllnduğu gemiye ge hlı;;nd:ı görü~mü~- 1 1 
isimli Amer~a~ 21~ıerde alınan filim, -;--~--~----~~~--------~--
lf~d~~f?~u~orilı:ar:ı ~ınema1arında 1 Askeri Vaziyet L 
ıı;ö~~eri.lm!ştir. (A.A·) _ Amer!k:ı . 

\ aşıngton, 18 • del Hull Ruzvett- - 1 1 
U:ırlcly<:' nazırı K~r ınii tüı·.'Hull. mli-

\~ı~a~:~~ :r! g;~~tcci!ere demiştir Leningrada tekrar şiddetli 
kı: 1 vnııtığımız millı\- h•• 1 b 1 t 

- Rcisicı~mhur 8 at w:ıtbinrle b~ı- UCUm ar 8C &mJC Jr 
kıtta umıımı mal~m .. entcrnwrnnal 'jl' 'jl' 
ıunrlıık ve biribirı~d~lerimizd ~n ha
' aziyet hııkkında bı li aabif.,de -

-Devamı 4nc 

Istanbul iazete~eri baş 
' ~~h~rrirlerinin 

intibaları 
_ Yazısı Q nci snhiNmi::4e -

ALMAN • FiN TEŞEKKÜLLERi 
SOVYETLERE BOYOK KA· 

YIPLAR VERDiRDiLER 

-,. 

• 

1ZM1 R 
ENTERNASYONAL FUARINA 

HAZIRLANINIZ 
Yurddaş! 

Yurdu ve dünyayı tanımak ve onların en seçkin 
eserlerini görmek için İzmir Enternasyonal Fua
rına koş! 

20/ AGUSTOS-!O/EYLtJL 

-
--~----~;;::-~-----~-:,.;:,--- · 

c 

---- ·- - Varşovadıı bir caddenin görlinil•ii _ __ - ----

Ukraunada 
Almanlar yeni ilerleme· 

ler kaydettiler 

BU CEPHEDE ALMANLARIN 
1.5 Mlı..YlNLUK KUVVETi 

VARMIS 

Günde 300 kişi ötüyor 

Varşovada 

Hayat pahalılığı çok 
yüksektir 

ŞEHiRDEKi TORK VE MU· 
SEVILERtN YAŞAYIŞ 

TARZLAR! 
Moskova, ıs (A.A.) _ Sovyet Em- Berliıı, 18 (A.A.} - Anadolu a • 

niyet istihbaratının tebliği: jansının hususi muhabirinden: 
Sovyet mukavemetiyle karşılaşan Varşovada kısa bir müddet kal· 

Almanlar; muharebeye mütemadiyen dım. l\Iüh.i~ ~~sarlara rağ~en h:ıyat 
geniş cüzütamlar göndermekte ve bun- normal gıdışını ülmıştır. Fıatler deh
lar harp meydanlarında ölilp mahvol- şetli yükselmiştir. Bir çift ay:ıkkabı 
maktadır. 100 Türk lirası, bir ~·emek 10 Türk 

Bir kaç giin evvel 62 nci tümenin 2 lira>ı. bir paket sıgar:ı 4 Türk lir:ısı
alayı tamamiyle ezilmi~tir. Ayni tü- dır. Lokantaya gidenler işgal kuv • 

- Devamı 4 ncü sahifede - - De•amı dördüncü aahlfede -

Ticaret Vekili dün 
. şehrimize geldi· 

4'ı47 
24'ı2 
2463 

2312 , _ 

Fiat mürakab" büroıu 
Ara,tırma komieerliği 
Emniyet müdürliiğü nöbetçi amirliii 
deki müracaatlar için) 
Belediye nbıta &at amirliği 
• L .! 3 t 

(Mesai aaati barioln· 
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Fuar bua~~ı7yo~erasile T oprakof is vezneda- f :ftJd•J 
- Bat tarafı 1 inci aahilede - •t t hk•k t BUGÜNKÜ PROGRAM 

iya çiler lzmiri na-
sıl bu uyorlar? 

dan sonra belediye reisi Dr. Behçet rına aı a ) a 7.30 Program, 7.33 Müzik: Hafi 
Uz bir nutuk iradedecektir. Mütea - program (pi.), 7.45 Ajans haberleri 
~iben Ticaret Vekili B. Mümtaz Ök- 8.00 Müzik: Senfonik program (pi.) 
men bir nutuk söyliyerek hükumet 8.30/8.45 Evin saati, 12.30 Program, 
namına fuarı açacak, • müteakiben D h ' b ahıslar Zabıtaca 12.33 Müzik: Türkçe plaklar, 12.4 
içeri girilecek, evvela cfevletler pavi- 8 a · azı Ş Ajans haberleri, 13.00 Müzik: Türkç 
yonları, sonra diğer p~viyonlar ge- d•• t k•f d•Jd•J plaklar programının devamı, 13.l!'i 
zilecektir. UD ev J e ) 1 er 14.00 l\Tüzik : Karışık program (pi.) , ----------- *f: 

Akııor?Jom: . 18.00 Program ve Memleket saat ayarı • • b h 1 • • 1 Fuardaki akvaryomda hazırlıklar Topıak mahsulleri İzmir şubesi vez- ya geçerek Yamanlar gazıı;mmna _çı_k- 18 03 l\liizik Radyo salon orkestras 
ıstanbul gazeteıerı a ımu arrir arının Z- bitmii)tir. Bugün körfez balıklariyle nedarı B. Mustafa R.endenin yirmi beş mıskı.~·~ kar~nlı~ basınca bu: tak~ı ıle (Violonist Necip Aşkın), 18.30 Ser 

V deniz canavarlarının ve kaplurnba- günliik bir gaybubetınden sonra 12339 Tepecıge gıtmışler, orada b~r mudd~t best 10 dakika, 18.40 Müzik: Rad.r 

ml·rıı·ıere gurur ' 'Bhrı·n ı·stı"kbaıı· bakımın- ğalarının yerlerine konulmasına bırn- lira ile tutulduğunu yazmıştık_ kalmış, Talebe çayırına geçmı~l~r, dag- ~alon orkestrası programının devanı 
9 lanacaktır. Ba~t Mustafa Rendenin 14150 lira d~, kayalıkl~r arasında geçırılen .? 19.00 Konuşma (Yuva saati), 19.1 

dan U" mı•t verı·cı· ı•ntı"baları Dün fuar münasebetiyle ililve se- ile ortadan kaybolduktan son.ra nere- g~nden . so~rn Kemalpa~mn Parsa ko- ~1üzik: Radyo salon orkestrası progr. 
fer İzmir vapuriyle İstanbuldan !5ehri- !erde saklandığı ve paranın bır kısmı- .ru;ıe gıtmışler ve İsmaıl Karayılanın mının ;:ıon kısmı 19.30 Ajans bati =--------------- • * ._.;.;;.;;..;.,;.;,;.. ______ _ _ _ .,; mize epiy ek~pozan gelmiştir. nı nerelere sarfettiği hakkın~a yapıl- evınde sa~lanmışlardır. Mustafa, ?ra- !eri, 19.45 M:üzik: Fasıl h~y'eti, 20.1• 

Fuarı ziyarete geleceklere kolay - makta olan tahkikat, suçla alakası b~- da da. b_'.11 ına!"amış, ~ekrar Tepe~ık~e Radyo gazetesi, 20.45 Müzik: Taylorl 
İzmir: kı a biı• zamanda imar saha- zarayı, evvelden tahmin ettiğim teka- Jık olmak üzere İzmir - Bandırma Junanların meydana çıkmaltırını temın Hamdının ;vıne gelmış, zabıta bır ıp küçük konser suit'i (pi.), 21.00 Ziraıı 

• ıncla biıvük hamleler yapan şehirleri- mü! hududunu ıaşmış buldum. Şehrin freninde iki günden beri her gün ye- etmektedir. ucu buldugu ~ırada . Şevket, ır tektr.~r takvimi ve Toprak Mahsulleri borsası 
m·ız ,..rası.nd.·ı. bnlki de birincilirrı' alacak tedrici ilerleyişi, her sene rnütezayid ki" . · "hd dilmı·ôt"r Btı . ~ -· kaçmasını temın etmış B. llı~us ata .. . H f"f f 1 k 1 r .. " " me . ı "'ervıs ı as e -ı ı . Asansörde Env.::rıye sokagında mu- , lb" d V• t· ,k .. . "ttivi 21.10 Muz.tk: a ı ası şar la. 
lac!ar ilerdedir. Daha dün elenecek bir sürat ile artıyor. ervıs, ftıard-:ın sonraya kadar de- tekaicl Şevket Erbay, Vefik oğlu Tev- Rende, e ~se b e~~ş 1ıtbe h~ze.re gı. ~ 2ı.30 Konuşma, 21.45 Müzik: Klası! 
kadar yakın bir mazide baştan başa İzmir Enternasyonal Fuarını da ram edecektır. fik Tepecikte Akşam sokağında katil- Eıır?fpaşa a a a ra ımın be~ın e Türk müziği programı. Şef Mesud 
harabelerle dolu olan gen is bir yangın içerisine alan Kültürpark, yalnız mem- Fuar münasebetiyle İzmird<'. fazla deı; sabıkalı Selanikli Hamdi Şenkurd, yed~ ~aat kaldı~t~n son~~ .. 7:~ 1 .?-n:.ı:, mil, 22.:~o Ajans haberleri, 22.45 :Mii 
~aha:<ı, bugün }"epye ni. m'odern bina- ket iç~n. ~eğil, ~~rupan:n .ileri memle- ziyaretçi bulunmaktadır: Bellı başlı Katiboğlu mevkiinde ~fuhtar Nuri so- tak!brnd~~ korkaıak yuzunu komr ;dk: Dans müziği (pi.), 22.55 1 2~.!1 
lal'la dolmuş. agaçlarla donatılmış, ter- ketlerı ıçın de yukse~ bır ım.ar m~ıvaf- caddelerle lokanta, gazıno vesaire - k ~ ında ur· oğlu İbrahim Şükrü oğ- ~ozı~·le sı~ ahla~tıktan sonra bakkal b- Yarınki program ve kapanış. 
tPmiz yollari_vle yeni bir şehir olarak fakıyeti sayılacak bır eserdır. Bılhas- ·le bu ziyaretci kalabalığı göze çarp-

1 
.ıg b' Mı h d S . k' 'k" .· rahıme 4000 .!ıra vererek ayrılmı~tır. 

000 k · · • .,. d k" lıl 1 b"' "k k t - u ara acı e me an aya, 1 ıncı B kl 1 İbrahım J p r·anın 800 lır·a m'-'vdana cı mırntır Şu cıhetm de tes- :>a asgarı ıe a ar c a uyu · ·ıyme "ll·ıktadır .. . . d K" · 1 · a · rn • ' JU a • • ..f • • • 
!im. edilme~~i lazımciır ki hu kalkınma- elde etmek mecburiyetinde olan diğer Bi; ya~ak · Sulle~malnıyR·e mah!ılle~ıın he ırelmAıctçı s ını derhal harcamış ve öte beri almış- Partı mu ettışımız 

· · : · · ' ··k b" "k h' J · · · · ı. · • · t· \ ·· · · so rngınc a amazan og u amma eş t · H mdinin 800 !'ra Şevketin de · ı rı a_ ı:-mır Beleclıye~ın!n ve <?.n~n en.er11 . uyu .şe ır .e~ımız ıçın uıı ım ıRa mı- Ftfar hal~~rlıkları .. m~nasebetiy~e Mehme<l, Kemalpaşa kazasının Parsa ı; · . ~ İ . 1 • 
5 

I' Bir müddetten beri ~stanbulda bu ı. 
reı;;ı Dr. Behçet Uz un bıı r uk hıs>ıesı nıune. ı olabılır._. . . buglinclen ıtıb:ıren Kulturparka zı - köviinde Hamza oğlu katilden sabıka- 8.>0 lır.ı, ~maıl ~ara.yıl~nı.ı: 62 1~ nan Parti müfettişimız İstanbul m 
\'ardı r. Kü ltiirpaı·k onun e;;eridir. Yan- Tan gazet.esı muharrırlerınden Sa- vurei i"in girmek beledi•·e rei~li°'i- 1 · 1. .1 K 1 SeJl'nı'kl' aldıkları da tesbıt edılmıştıı. Tedarık \bustı R 'ıy Galip Bahtivar Gök<>r Rehr 

1, t d' · k' fl ~ ·1· J ~ ' J · " ı smaı arayı an, a 1 tt'kl · kal 1 1 -ı ·ı mler· · ' ' · ' · vın .;aha ının imarında amil olmuş, hn " ı sa ı ın ışa arın yabancısı clegı ım. cıin Pmı·iyle va!!ak edilmişiiı". H d' k . E . v İbrahim karı- ~ ı. erı c ın ara eg ence . a e . ı ınize rHinmüstür. 
ın ınt'ıkava " ÖSt<> rilen rağlıeti onun fan- - «Bir zivaretçi göziyle imar edil- • ooo- a~. 1 arıs} . m.ın.e ~l \t 

1
:k 1tertip ederek kadınlara da hır mıktar · · 

0 00
.__ _ _ 

Jivet i t~~i; ~vlemiştiı: nazı hu~uslar mis İzmir hakkındaki intibaım, lıildik- 1 ·ı ·1· ı Ktbıbr1 andın ~ ırarı:v1 · ı s
1
a ama -b~t::ı; a ba-

1 
para verdikleri ele anlaşılmış ve bu ka- B R.f t Ah d 

· · 1 . · · d 1 : - 1 B Rusya ile ngı tere arı u un ugu an ası mış ve u un t 1 1 da tesbit 1 t r 1 a me hertar:ıf edilirse, zmırde, herke;;ın e . rıme ınanmnk o muştur. ence mu- ~ h ,1, . k"f d'J · . 1 dir c ın ar ·· o ~nm~ş u · . . • 
nıl··1 ı.t • f ı' kaıı . övle<li <r1' u··zure (Belediye) rnffakı"etin sırrı, ''aradıcı!ık, enerji, arasında .. n ı;; ,u tev ı e 1 mış er · B. Mustafanın otekıne berıkıne da-

• J " J J İ ı lş B ı.nkası Akhisar şubesi müdü . 
m"vcuddur. Şehrin imarı, ağaçlandı- cooperation, metocl, disiplindir. zmi- Mustafa Rende 23 temmuz çarşamba ğıttığı para ar, tamamen alınmış v; .-ıfür arkadaşımız Rifat Ahmed Mor~! 
rılmas ı, yolları, temizl iği , medeni ihti- ı in faili Belediye reisi bu beş elemanı - Baıtarafı 1 inci aahifedoe - günü paraları bankaya götürürken istirdad olunan para miktarı 13193 Iı; bir ay müddet mezuniyetle ~ehrim ı 

· aç larının temini husu ı.nula sarfedi- lıir araya getirdiği için muvaffak ol- ı·acatını krediden is'tüade etmek su- Şevket ve Tevfik taraflarından kaçını- rayı buln:ıuş~ur. . . gelmi. lir. 
len me'ai ve . istemli faali yet, bir çok muştur. retivle ödeyeceklerdir. ya teşvik edilmiş ve Tevfik kendisini Sarfe~ılmış ve eld~ edılememış ~bn 

000 " hirlerimizin Belediyelerine nümune Kültiirpark, Fuar, yollar, medeni Sovvet Rusyava yapılacak yardım- saklıyacağını söylemiştir. Uc kişi, bu lpara mıktarı 950 lıradır. Tahkıka- z· A D/'7" ADA 
olacak sekildedir. İzmirin iktısadi ha- bir şehrin geli~en çehresini meydana da e.~~s tutulac~k sey mali anlasma- anlaşmadan sonra vapurla Karşıyaka- ta devam olunuyor. ~ 1. n 
. atı üzerinde müe:;~i r ol:ılıilecek inki- vetiren bütün faaliyetler lzmiı' gibi !arın metni değil Rusların ihtiyaçla- -·-·-·:ı-ı:•=• .. 
. -;afla r gösteren Enterııa:<yona l Fuan müsaid bir zemin üzerinde, insan ener- rıdır. Amerika ..;e İngilterenin Rus. Sünnet edilen çocuklar ilkokul bitirme Tabanca taşıyormuı : 
da. D ~Jediyenin :l~arı aı·as ııı cl a saymak jisiyl~ .birleşince bu !1-ay!et ver.ici te- \·-aya gönderecekleri malzemenin Kemerde umumhaneler arasındil 
rnn lı f1 olmaz. ~. . . ra~ıyı n~ey~an3:. getırmış: İzmır h.al- miktaı ı askeri bir . ıı· olduğundan if- C. H. Partisi Do!aplıkuyu nahiyesi İmtihanları Fettah oğlu Turan ve Abdullah o 

lfr r sahada cl egışmı ş . m?de rn hır ha- kı, ıdarecılerı rnuşterek bır hamle ıle, ~a edilemez.» t:mıfından kendi muhitindeki 35 fakir ıu Fettahda birer bıçak, Kültürpar 
le get iril~ıi;; bulıınaı~ .;eh ı r; uzun za- yukarıda sö~ledi~im beş muvaffakıyet Taymifı, fngilterenin Rusyaya kau- c:ocuğun sünneti yaptırılmış, çocuklara Hariç~n ilk okulu bitirı:ıe ~mtihan- ta Faik oğlu Zekeriyanın üzerin 
ııan 1ım ıre gelınem.ı fl o l ıınla rcl:ı nasıl unsuı~unu bırleştırerek zaman ve m~- !!Uk, kalay ve elmas ihraç edeceğini muhtelif hediyeler verilmiştir. Sünnet !arına gırecek olanların ımtıhanları. bir tabanca bulunmuş, zabıtaca m 
hir intil a bırakıyor: . ~afenın yolunu kısaltmışlar. Terakkı- ve Rmwadan pliltin, kereste ve ke. bayramına Kahramanlar Ocak bando- 29 ağu;;tos 1941 cuma günü Dumlupı .. sadere edilmiştri. 

T: uıı u , bir kaç gündiiı·. mı..:afirimiz ninen büyük amili de budur. ten idhal edeceğini bildirmektedir. ~u da fahri olarak istirak eylemiştir. nar okulunda yapılacaktır. Halen bu Ear_!rcılık : 
" :;r:ık aramızda bul unan I:.:tunbul ma t- lzmirin iç yüzünü bilmiyorum. tica- Amerikadan Sovyetlere gönderile- 000 imtihanlara girmek üzere müracaat Gaziler caddesiııde Ali oğlu Nlll 
1ııır t ı ba;ımuhar riı'lerinde n \"e ta11ın- rl inkişaflarını, istihsal makanizması- cek ma!J.:ırın bedeli, peşin para ile FIAT MURAKABE iŞLERi edenlerin ~a~· ı,;ı sekizdir. tafanın üzerinde 15 :Santigram e. 
mı>< )azıcılarımızdan. orcluk. ~ nı, bir ziyaretçi göziyle görmek müm- ödenecektir. Sovyetler, krediden is_ x rar bulunmu~. zabıtaca mi.i~arle 

:.\Ics le ~cl afll a nmızclan aldıgım~z ce- kün değildir. I<'akat dışardan gelen bir tifade edeceklerdir. Zannedildiğine Vilayet Fiat mürakabe komisyonu, Karpuz yüzünden hadise edil!lliştir. ~ . . 
\'< p!ar, lzmi rli!e r için guıur ,·erıci ol- udamın ilk edineceği intiba, yaradıcı, göre i\Ioskovada toplanacak konfe- bugün toplanarak kömür fi.atıeri ile Bır taarruz hadııseaı: 
dıığn kadar ; ayni ç~. lı manın d~rnmı muvaffak olmamak imkanı yoktur.-. 1 anstan sonra Amerika ve İngiltere- son zamanda fiatleri yükseltılen. t~rc- Menemenin GüneyL köyünde kar- Corakkapıda Altın parkta Has~ 
b;;dirincle şeh l'iıı i:<t:khali bak ı mın- muvaffak olmamak mkanı yoktur.» den Rusyaya gönderilecek her nevi yağ ve peynir gibi gıda ınarldelerı fı:ıt- puz koparmak meseleı;;inclen bir vak'a loğlu celep Must'Sfa ve Hamdi og 
d:ın rl:ı ümirl vericidir. Son Po>ıta muharrirlerinden Ercii- madde ve malzeme, krediyi aşacak- !eri üzerinde rnüzakereldrd~ buluna- olmu .. tur. Ahmed sebebsiz Mehmed oğlu M 

!'ite, l,.;tanbu ll u muharrir :ırka <iıı.s- ınend Ekrem Talu diyor ki: tır. caktır. Bu hususta cezri kararlar alın- Veli oğlu 14 yasında Rıza Akbulut, ni::ıalı Yusufa bıçak çektiklerindı 
'ar ımı zın . öyle<likleri.. - clzmire bu dördüncii gelişim. Bi- • ması mııhl.€meldir. ,,fosa oğlu Mehmed Dirik'in bostanııı- 1 Yu::ıuf, kendisini kurtarmak ve kıı 

Tan Başmuh:tr riri ~!. Zek riya rinci defasında Gihı.ır İzmire gelmiş- Radyo gazetesı~; göre kredi beR x dan izinsiz 3 karpuz kop:.ırmı!) ve yeti- \ısındakıleri korkutmak maksadiY 
erte! diyor ki : t im. E~naf, oktaraki hesabiyle alış-\·e- sene müddetlidir ve yüzde 3 faizli: Tobrukta muharebele r ::ıen .Mehmed Dirik karpuzları almak 1 ıun·ava bır el silah atmıştır. Uç ~11 
- cün lıir ~ ' ncdenbı> ri İzmir i gör- ri!'I ediyordu. Ve mahalle aralarında ço- dir. Amerika tarafından Ruslara ya- _ . i~teyince tekme ile vurmuştur. Rıza - ıu da tutulmuştur. 

rıi'm iştim. On bir sen d ~nheri İzmirin cuklar birbirlerine Rumca küfrediyor- pılacak y-ardımın icar ve iare kanu- Kahire, 18 (A.A.) :...._ lngiliz orta nırı baba ı Veli ve karde~i 14 yaşımla Ne rezalet ? , 
b. ~· h.~r~.beden lıir rn?.mureye dö.ndü ~:ii: !ardı. İzmirden yüreğim sızlıyarak ay- nuna göre yapılmasına imkan yok_ şark tebliği: .. . ı~mail hep birlikte Mehmede hücum Kemerde Lale sokağında AbdO 
rn ~oyluyorlardı. • l ubalega .ett ıklerını rıldım. tur. Çünkü İngiltere ve Amerikada Tobruk mı.ntakasmda duşman şıd- ederek ;;opa ile dövmeğe lıaşlamış ve oğıu ::ıalih, oda meseıeı;inden Al' 
zannediyordum Fakat bugün gördü- İkinci seferde şunu gördüm. Meşru- ;komüni8t aleyhdarlığı çok ilerlemis- detli bombardımanlarda bulunmak - vak'aya karırıaıı '.27 yaşında Bn. Sani- kızı ::ıo yaşında Vasfıyeye kar~ı e 
:,:!im İzmi ri . baM a ~l at t ıklıınndan d_'.1- ti j:etin: ~phesiz vatan~rve~ f~k~t ace- 'tir. Maamafih Anglo-akyonlar, bu ta ve Ingiliz keşif kol~~rı faaliye.!le - r .eyi de döverek bir kaç yerinden hafif uep yenni göstermi~ ve ağır ı;cizl 
ha mıımur . daha gıızel .. daha temız, mı polıtıkacıları, İzmıre mıllı hır ka- 'aleytarlığı azaltmıya çalışmakta rine devam ederek duşmana mute - surette yaralamışlardır. Suçlular tıı- söyıemııı, zaoıtaca tutuımu;:tur. 
ı \aha ileri buldum. On bı r. :<ı> ~ıle nok- rakter Yermeğe çalıştıkları halde ace- ve bu hususta neşriyat yapmaktadır _ madiyen kayıpkır Kaydettirmektedir. ttılmus Yaralılar İzmir i'rlemlek<'t ha.;- Yankeaicilik: 
•: ıı va~ı.talarl a , az p~ra ı.le bır .hara- ~ilikleri yüzünden burasını kozmopo· Jar. Rus gazeteleri de ayni şekilde H~.ıdud :r;ııntakasında normal keşif tahan;'. i~ıe getirilmişlerdir. Cezae~ınde !~rahim kızı 12 yaşı 
b"den bır mamure vu,cud:ı . getırmek lıt yapmııdardı. neşriyatta. bulunmaktadırlar. faalıyetlerı vardır. da Hanue, esım kızı 35 yaşın 
nıu c: ize ·ini gö.•teren lzmırın yaratıcı Ücüncü defa gelişimin bende bırak- ---- - - -o - - - • -- - · 000 Kebekanın cebinden iki buçıık ıır 
B.''lNli_Ye rei i. hii tii n ?iğ~r T~rk ııe- tığı intibaı ormayın .. Onun içine ~e:n ~ehri i. e, tzmir bu iki sıfatı nefsind~ Ticaretli Vekılı &ÔUD şeh-_ ViLAYET ENCOMENI sını yankesicilık suretiyle çaldığı 
hır l~rıne v b(!.lec~.iyecıle rı ne . gt~~<'l \·e ~evin.~, h~m de .. a~ı .katılır. Sevınç; haklı olarak toplıyan, gönülden bağlı · d ~ · . . . .. . . . (t an yakalanmıştır. 
tak lıcle drger b ır orııek nrmı:ıtı! · r ıınku şehır henuz ıstırdad olunmuştu. olduğumuz nümune bir ııehrimizdir. rımıze ge. 1 \ ılayet Daımı encumenı ıle Beledısc Kız kaçırma : 

I'ıanh cal.1s~anın, az zamane a }~a: Acı; çünkü :ıcak kiiller üzerinde yürü- Bir gazeteci ve bir Şehir meclisi azası - Baıtarafı 1 mci aahifede - daimi <'ncümeni, dün toplanarak ha- i.layıncıırda Salih oğlu Ceyl~ 
ı l \'e ~~ . ?~yuk ~~me!·~~er verec~~· ~ı yordum. . . . . . . h~\·iyetiyle İzmir için sadece hayran- tediı· . Vekil, lıu husustaki lıeyanatın- zı inşaat hakkında kararlar almışlar- Çavc.ta.r, lsmail kızı 14 yaşında Fıı 

.. gorm k ı s~ı).en. bu tun furk hcle<lıJ. ecı- Bu seferkı gelışımde İzmırı tam . - Jıgımı ifade etmek benim için zevkli da dem iotır ki: \ dıı·. rırc h.cızuyu zorla kaçırmış ve ı 
ler~ı~ !zmırı bır ııüm u ııe olarak g<ıste- tt;digim. ~ib~ hulc'.hım. T~rk İzmi~··· J:'.be- bir vazifedir. ' _ .ı\Ia!Um olduğu üzere incir ve · lllllllllllllllllllUUllllllllllllllll llllll lR 1111111111, oıtac~ tutuımuştur. 
re bı l ırız. > . . . dı lzmırımız .. Öyle guzelleşmış, oyıe Tabiatin 1zmire bahsettiği hazine!·~- . Uzi.im mahsuliimüz bu yıl geçen se- . . Sarhoşluk; , 
•• Vatan .~aşm~~arrırı Ahmed Emın k.'.Yme:ı_~nmi~ ki; bu ~efe~. b~.radan b~- ri. sii~liyerek ortaya ko;anlar şehre bu-ıııeye naz.aran hem daha iaz.la, he.m .. Mıracı Nebevı ::Sahi!park gazinosull:da .Ali o~ 

) .ılman dı~ or ~ı · . . t u!ı e~kı acı hatıroları gonlumden sıl- gtlnkıi parlak çehreyi verenlere yalnız de evsaf itibariyle daha yuksektır. J·. . . .. "l'fl .. ... d . .\Iu tata, sarhoşluk saıkasıyle ha' 
- cizmıre uç ~ene evvel gelmıli tım. mı: olarak ayrılıyorum. Hayatım ta- lzmir ve İzmirliler değil bütiin vahn Baslıca ihracat maddelerimizden o - M_ıııbıı Jk-f 111

1
1 ugun ben'. . .. .. ~ ya bır el silah atmış ve tutulmuştı 

O·- ·l d' ·orıım ki arad· k f k i ırın ol d İ · · b h ı· 1 .. .. . . • ' ~ ' . . . h . . " u are J\. ıracı ne evının onumuz-

1 

y ) e zanne IJ ' .ı ço ar - ı' ma an zmırı u a ıy e gore· muteşekkırdır· Zira İzmir yeni Türk lan üzüm ve inciri~rımızın arıç pı- k' ç b .. · k · p angın : 
lar vardır. In s:ın heklemediği ·eyler hilr.liğinıclen Tanrıya şükrediyorum.» tarihinin l.€m~J taslarında~ biri oldu- yasalarda Jayik olduğu ehem. miye'ıle de ·ı · arşam a gunu al şamı,_ yanı eı· · J.kıçe melikte Çirkin sokağın 
!."<Jri.ı:vor. f Ankara ehir n1ecıı·s· a asından t - k d , ~ . t k - . şembe gecesıne rast ıyacagını necıp u · cı l "' - h l k .. . d '" · ' ı z · · • mı- gu a ar, mes ud ve müreffeh büyük karşılanmasım temın e me ıçın ıca- . 1 . . b'l l' .· .· n.a~ı og u .,aım sar oş u · yuzun 

Rir. eneU~n fazla . bı !· zaman . !!v~el lı a rrir .\lecrli Sadri diyor ki: Türkiye idealinin sembolü olarak da beden biitiin tedbilrler alınacaktır. mıl etımıze ı c 11 ırnİ" . M"ft" .. elındekı yanık sıg-arayı yatak ve Y 
·~merıkadakı • ':'·yor.K f• u:ırı u ıı gıtm::ı- - «Ankara, Ti.irkiyenin en manalı tavııife Jayıktır.» 1zmirden tekrar lstanbula dönerek zmır .ı u usu ganı üzerine düşürerek yanması 
t1m1

1· .Bt~ray1 a ı:ıılyonlarcal kd.oltear skalıt1e- : ehri ve htanbul i.lphe iz en giizel S. S. T. bir kac gün kalacağım. llllllllllll llllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllJ ~ebebiyet vermiştir. 
ı ı mı.' ır. zm ı r Fııarınc a · ı ra '1 e- ~ Nara atmıı: 
ri bu ölçülı•rle mukayese edince uygun Dış::ırıda ilk adımlarımızı atar a.l-ı fUI a ~ aı. ti. Ateş ettim. Birisi ayaklarımın uctl- Damlacıkta Hüsrev oğlu eki ı; 
lıu lur?run~. Her sey özenilerek yapıl- "'.UZ k~miklerime kadar ~~~duğumu r- u-u o 11\\ @Y<e "\ ııa düştü. Bu, kar~ı g~müş gibi ~~rla~ hoş olduğu halde na a atmış v~ ~ 
mı · · ~\ eı ~ı yapılm1~.. . _ hı:·ettım. Bu gece toprak olum kadar ~~gırtlak ?el!:en ~ır. cıns.yaban ordegı netmek istiyen gece bekçisıne aı. 

l z~ı~. harp dolay!s ıyle ı ktıs.? ct: ıı b.ı- sog:ı~· Havı: adeta donmuş, elele tutu- ı . A ş K l ıdı. o. vaki.t uz~rımızdekı boşluk~ .bır sözler sarf ettiğinden yakal':lnmı:;ıt 
r:ız olgun. Bunn ragmcn en buyuk bır labılıyor; agaçları, nebatları, böcek- ses, bır kuş sesı haykırdı. Kısa, yure~- Kadın ticareti: 
ı ıı ukavemet i_~t iha nı geçirmi . .. !eri, küçük kuşları ısırıyor, deliyor, !er acısı bir feryat, ve v~rul_mı~a~ ku- Keçeciler caddesinde Ali kızı 

• !em.leket ıçı~ İzmir ~arar~tl.e .göru- kurutuyor, öldürüyor ... Küçük kuşlar . - çü.k ha~~.n!. soluk mavı goky~z~nde, ya. ında Ayşe, Muharrem kızı 30 ) 
lc:ccı-: bır .rer. Bır Beledıye ı ı:;ı ıle şe- dallardan katı toprak üzerine düşüyor- BiR AVCJNJ.V JIATIR.4. /]EPTERINDE!I ÜÇ SAYFA elımdekı olu arkadaşına bakarak, do- şında Hatice ve Ali kızı 20 yaşın 
'.:r h~lkı e~el~ verince neler yapıla~i- la.r, so.~u-~ bu minimini hayvani.arı ·ev- Yazan: J!OPASSOS Çeviren : J!UZAFFER ESEN I~şmıya b.?şl~~ı. . .. .. Nigilrı menfaat mukabilinde fuh 
lır . . ı~temlı bır çıılışmakla neler temm gı ile opuvor ve zavallılar üzerıne düs- U ki .. .. d' kl 1 B' h . . be . k !"be .. Kari ttifegı omuzunda dız çokmllş t""Vik ettigv inden tutulmu"tur 
1 l T. İ · b · t"h · · .. . - k 'b' 1 . . · zun yapra ara surun:!n ınıe · e- c ım. ıı· unı~e nzıyen u u mız h .. 1.. h' b'. d h k '"" · .,, . 

o. una :H ıı . zmır u ım ı aııı gec ırmış· tuklerı topra gı ı rnskatı ke~ılıyor- .· .. k . d h f"f b' . .. ·"it" b _ bataklıg~ın SU''ll üzerinde birdenb . e ayvam goz UJ'.Or, ıze ıraz a a ya - Zarar ziyan kavııaaı: 
tıı· Bu memleket he~abnıa <la cok lar rımız ar amız a a 1 ıı guıu u 1 ' . ~ 1~ !aşmasını beklıyordu; bana: Ö . _ . .. .. . 
f : 1. 1 d . · · A. . fk k h'l'l h rakıyor, içerimde bataklık karşısında fışkıran ateşın ortasında kocaman bır D' ... vurduk ded' Erkeğ' bu- . demışın Yenıce koyund.e bır . 
ıı~ < a 

1 :;f 1z . . , . . 1 . . . • y, sapsar;, u a ya ın ve. ~ a a- duyduğum hislerin en kuYvetlisi uyan- elması andırıyordu. Ve içerisinde ısı- . - ışıs~nı az ' ı. 1 1 ralama va.kası olmuştur. Akif o 
, re~a?u en . mıı ~ a~ıaı ken . . rn:ay~ lınd~ ... Oldugu yerde asılı gıbı ~~r~~- clı. Bataklık bu geoe ölü .. Soğuktan öl- nan garip devler vardı. .. Köpeklerimi- rad~n ayrım · · . .. J\.Iai! Ergül, Hasan Kuyumcu, 12 · 

gdnııştım. 19 ;;ene olu) or. O zamarıkı yor, toprak onu da dondurmuş, suru- .. B' b" t .. . d .. .. . d h il . Evet, buradan hıç ayrılmıyor, mu- , d E . D.. . . k .. a 
haliyle bugünkü halini adını adım gör- yecek, ufkun arkasına gidecek hali kal- ~uş,, ız ır cese uzerın e yunıyo- zıı~ u:.~~f ;uran d ay~ er~. 

1 
. temadiyen dönüyor ve etrafımızda ağ- ~~n ~ f mı~l u1v2encı, adynıH rıoyç 

lü B ndan dolavıcl i r ki ~-.:ıpıla ev- , D"' . k h . b" 1 nız.. e>ı>ıız ı { arasın a ay o an garıp 1 . ·d • ıuus a a og u yaşın a a ı 
c 1:11· u . . . . J • • J n ş · mamış. .. ~nJ' aya uru,. azın ır ışı< Birdenbire dönemeçte bh:im 'çin ha- ser;;eri lıir ses bakışlarımızın üzerin- ıJ' oı u. . . . menle zarar ziyan meselesinden k 
le rı daha ıyı takdır edebılıyorum."& saçıyor, olu ve solgun bır ışık . .. .. t " 0 ~ ~ b • k Feza ıçerısınde kaybolan bu zavallı _ . 

\'akit Başmuharrir i A sım U>ı di- K 1 be bel" . bükiik ··İl .· . zırlanmı_ş ~uzdan kul~beyı gordum. den geç ı . cagımızın ışıgı ya anı u~- hayvanın dudaklarından dökülen şikil- ga etmışl~rdız:: Has.an~ Kuyumcu 
. ar ve .. n ~m~z • e erımız Oraya gırdım ve serserı kuşların uyan- !arı uyandırmıstı. . . çakla Halıl Çolmenı agı.r surette 

\"Or kı: . . . ceplerde, ~u~eklerımız koltuk ııltı.?da ması için daha bir saat vaktimiz oldu- Karanlık gÖkyüzünde hızlı hızlı yet ferya·d.ı .ka~ar ka~bımı p~rça par- ralamış ve yaralı, Ödemiş hastaha 
-1- • ~zm~rl Enter~a~o~~d:nu~-ı~nı: y~ndyanka gıdıydor ve düo~;nıubş. 1ırmkak ~z~- ğundan ısınmak için battaniyeme sa- uzaklara cloğrn koşan bu ilk hayat se- ~a :den bıı ıztııap sesı duydugumu ha- sine kaldırılmış, suçlular tutul:ı 

nç ı ı:::ınc a u unmuş u · ' nr rırı e ayma an Y ruye ı me ıçın Jdım sinde beni heyecanlandıran bir ""Y ır amıyorum. . .. - . adliyeye verilmiatir 
da fırsat ve imkan buldukça I•'uar mev- keçe sarılı kunduralarımız hiç güriiltü rı V · ·t-"t" , t 1 , k d 1 . okt Fecrin b b zlu saat· d "b Bazan uçuşunu takıp eden tufegın " · 
~ı.minde g:Jdim. Onu~ .içi~ buradaki çıkarmıyor, köpeklerimizin nefesinden b'. e 

81~tr u 1~~ m~~ 
0k~~~ıp ~~~~d~ı~ ~es ~1J~yanın ruh~nd~n fırla~~ e bi~ tehdidi altında kaçar gibi oluyor, Y?· o kt 

'1ııha Zekerıya Sertel dıyır kı: çıkan beyaz dumana bakıyorum. ıra~ şe a o a k .. slad . ceki~in .. nd r 
0 

ş !una yalnız başına devam edecekmış . Q or 
Bıınunla beraber itiraf .edeyim ki lıu Bataklığın kenarına geldik. Sazlık- şekFlı kbotzudlmuş ayabbtaa km! ~ a b1::·0 ~ uı;n. ıç K" arı·· emı '.1• "eı rıdyı· .r. gibi bir vaziyet alıyor; fakat buna bir 
d f 1 . ı · . d ·- d '"~ " 1 d .. .. ~ b 1 dk a a onmuş a ıgın " g gu. il • . t" ı·· k . . d' . - . ô' NURi ŞEMSi 1 GONERrN e a zmıre ge ı~ım e gor ugum man- ar arasın a yurumege aşa ı . bu duvarların soğuğu , gökyüzünden _ Ateşi söndürünüz. Şafak sökü- uru a~ar.;:remıyor, ışısını ara- • , , C 
r • yağan soğtık beni öksürtmeğe başladı. yor. mıya gelıy?r . Hastalarını Anafartalar cadd 

Türkiyenin biricik okuyucusu Kari meraklandı : cNezJ.e olmanı is- Gökyüzü sararmağa başlıyor, ördek -1i;rl. b k d d' D sinde Tilkilik Akar çeşmesi ka 

l 1 temem. Bir ates yakalım:t dedi. Ve ko- silrüleri, boşlukta çabuk silinen koco h ib· ayv~rı yer~t ıra ' e ı. er- şısındaki muayenehanesinde k 
S E S K R A l Ç f S rucuya bir kucak kamış koparmasını gölgeler halinde. Gece içerisinde bir a H ~~k Y~ a.~afa {J· T hlik ta- bul eder. 

emretti. ı ık. Kari ateş etmişti. İki köpek atıl- ~ ıl a
1
• nk oyd e 0 ktau. e_.zl e~ed.. l ••İİİııİİİİİıııoıİiiriiiiiiİİİııİıııı---------. 

H ' • t y •• K !"be .... · ·· · d 1 ' d ı mamıy e a ay , aş n go erı on- 7 • a m ı y e u c e s e s U U mızın UZerın e (uman ÇIK- ı ar. .. "Jd .. d..... b kJ t ~ayı 
ması için bir delik vardı. Kızıl alevler Şimdi hazan o, ve bazan ben uçan muKş, 0

1 
uter ugtut:r;ı Sayvki~nka yıa aşkı .~ 

13/ Ağuatoı/941 Çar§amba gününden itibaren 

( B~hribaba Sahi/park G~zinosunda ) 
b · ıı· d ı d "'k. l ı· B . b'. k ·· ... .. t d' p · ar a ş e ı. an urşun u.,.u Menemen Nüfus idaresinden aldıf ı ur uvar ar arasın a J' u se c ı. uz ır uş sur usune a eş e ıyoruz . ıye- ·-- b ~ 1 .. k · t- D" ·- İ 
duvarlar yavaş yavaş erimeğ.a baııladı. ro ve Plonjon, sevinçten nefesleri ke- i'Oge . ag ıyan .. 1Pı .. e~mış ı. uşen sı nüfus cüzdanımı ve stanbul Cani 
Fakat bu eriyiş o kadar azdı ki, bu silmiş, kan içinde ku~ları yakalayıp ~'ah bı~ ş~y ~ordum, s~zlar ~~a~ttı~da tından aldığım Askerlik vesikamı J\ 
buzdan taşlar t.erlemi ş sanılabilird i. getiriyorlar. ın.en hır cısının çıkardıg_ı s~sı ışı ım. bettim. Yenisini alacağımdan eı-

İzmi.r halkının meftunu oldug~ u ilah·ı sesiyle seanslanna b""hyacaktır. Dışarıda kalmış olan Kari beni ça- Örtalık ağarmıştı; güneş vadinin Pıyer.? hayvanı ban:ı- ~etır?ı. nin hükmü yoktur . 
..,, ğırdı: nihayetinde görünüyor. Artık dönme- Soguyan cesedler.~ı ayn~ av ~an~ı- Menemen Süleymanlı köyü Yıllardan beri Halkımızın özlediii bu ilihi aeali ııüzel okuyucumuzu ı _ Gel, bak gwe hazırlanıyoruz. Başlarımızın u··ze- na koydum. Ve o gun Parıse dondüm. 1322 doğumlu Aşir oğlu 

dinlemelerini bütün İzmirlilere ıiındiden tavaiye ederia Abdül C lil ' " _ ______________________ _. Cıktım ve hayretimden donup kal· r inden kanatları gerilmiş iki kuş geç· MUZAFFER ESEN. e 
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13 A,i:ı;to; lS!t'i S.il.i..i 

İzmir gümrük muhafaza alayı 
satın alma komisyonundan: 

Muhammen 
Miktarı bedeli 

:\1uvakkut 
teminatı 
Lira 

Eksiltmenin 
Cin~i Kilo Lira 1 Günü Saatı 

Sığır eti kavurması 8400 7980 1 600.- 4.IEylUJ/941 10 
1 - Miktariyle muhammen bedeli ve eksiltmenin gün ve saati vu

karıda yazılı Sığır eti kavurması kapalı zarf ıı•uliyle eksiltmeye ko~ul-
muştur. 

1
. " • ,;. • .lllil!J 

2 - Şartnamesi komisyondadır. Her gün görülebi ır. 
3 - Eksiltme İzmirde komisyomımıızıın bulunduğu mahalde yapı. 

lacaktır. 

4 - isteknierin teklif mektuplariyle Ticaret odası vesikalarım ve 
teminatlarını Gümrük Basmüdürlüğü Veznesine yatırdıklarına dair Vez
ne makbuzlarını haYi kapalı zarflarını ek,iltme saatinden bir •aat eY
veline kadar komisyon başkanlığına \"emıel~ri ,·e eksiltme saatinde de 
komisyonda bulunmaları ilan olunur. 19 24 29 3 (332.J) 

Türkiye iş Bankasından: 
Türkiye İş Bankagı A. Ş. nin küçük cari ~esaplar. aras~nda icra edilen 

Ağustos 941 tarihli ikrnmi~·e keside>inrle fzmır ~ııbe•ınde ıkramiye kazanan 
he,ap ~ahipleri: 

Hesap No. su 

18760 
2·l7:>G 
ıu!l!l6 
25779 
20471 

9697 
18955 
2525:1 

9025 
17071 
18940 
2<ta4!l 
18155 
l G:lO 

Hesnp ~nhilıinin i~nıi 

:lfohmet Balkan 
:\lu1.affer Hare 

T ' c • ' eşe :ımeı 
Fethi Öge 
:lfesrure Eerkmen 
Selçuk N. :\1eliıhıı~ 
:.\fehmet Özensoy 
Esterirn Kapun 
:.\fürüvet Hü$eyin 
(',evde! Özduran 
Bostanlı ilk ok•ılu 
Fuat Kızıltuğ 
Şayan Hnsan 
Sabahat N. '·uri Çolnk 

Kazanılan ikramh-e 
ll'[iktnrı · 
T. L. 

250.
ıoo.-
100.-
50.
,;o.
~o.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-

oğln • 
20.-ıi720 Salamoı• • '. Yako 

Ponp~s 
20.-228~8 Hasan Paker 

İzmir kız ve erkek liseleri müdür
lü2ünden: 

1 _ Yeni talebe kaydına 2.; Ağu !o> P:ızartesi giinü başlanacak 2:~ 

Eylüle kadar devam edecektir. . 
2 _ Gene talebe her gün saat 9 dan 12 ye kadar kaydedılecek, 14 den 

17 ye kndar da eski talebenin kayıtları Y'i'lilenecektir. 

3 _ Yeni kaydedilecek talebelerin berııbfrlerinde velileri olriuğu hal-

de getirecekleri vesikalnr şunlardır. 
A : Okul diploması 

B : Hüviyet cüzdanı 
c : Hükumet hekiminde~ aı:nm_ıs sağlık raporu ve aşı kiıii;ıdı 

D : 4 X 6 büyüklüğünde 8 fotograt 
.ı _Yatılı iJcreti 241 Jirndıı'.. Ge<:en yıl y~t ı ~ı olanlar bu ~·ıl da yatı] ı 

kalmak istiyorlarsa ilk taksitlerı en geç 20 ı,yJule kadar yatırmıılaı-ı la-
. d !1.k .· takdirde yerlerine lıafkalan alınacaktır~ 
zıın ır. - "1 

· • 20 E ı · ı k d F 
5 _ Bu yıl son sınıfa g~en talehelerımız . ':· u e ~ nr . en veya 

· t k il d hangi<ine de,·~m edeceklerını okul ıdare<ınc bildi-
Edebıya " 0 arın an · 19 21 (329:1) 
receklerd.r. 

İnşaat ilanı 
Nafia Vekaleti Su işleri ikinci 

ŞU1 beB ~Ü~vaUr.:ı~~~~~~~ç:~; tarafında inşa edilmek 
_ e!lıgama cı . . . h"d· f' • . 

k ede! 1 · uz·· erinde 4 ·ıdet bekçı evı ınşa•ı va ı ı ı) at e,.ı-
te olan topı-a s e erın • . · d • 
. J k 1 f 1.1 ı'le ck<illnıere konulmuş ıse de talıp çıkma ıgın-

sı;ı1 e ve apa ı zar usu ı · .. . ·ı k 
be .. ..ddetle kapalı zarf usulu ıle eksı tmeye çı ·a -

dan tekrar on Ş guıı mu . « bedeli l6959.56 liradır. 
rılmıştır. İşbu inşaatın muhammen ke,ıf . . . . .. .. . .•.. 

2 - Eksiltme evrakı Bergama su işlen •kıncı şube mudurlugundeıı 

alınabilir. .. a·r t · giinü •aat 
3 - Eksiltme 25 ağu•tos 9.U tarihine musa ı pazar esı 

00 
altıda Bergama ikinci şube müdürlüğünd; yapılacaktır. 
4 _ Muvakkat teminat miktarı 1272 ]mıdır. • . 

Ek 
·ıt k dı'plomalı mühendis ve mımarlarla fen nıe-5 - sı meye anca . . . . . 
. t .. dd t· ce daimi olarak bu şeraıtı haız bır memur 

murları veya ınşaa mu e ın . . . · k · r ı 
istihdam edecekleı·ini taahhüd edenler girebılır. Bu ışe gırme ıs ı~en e_r 
en az bir defa 10 bin liralık bina inşaatını muvaffakıyetle ikm~I ettıklerı~ 

. .. . . 1 . ··t hh "tlik vesikası teklıf mektupları ıle beraber 
nı musbıt nafıa ış erı mu eaa 1 

. eksiltme komisyonuna ka-
ihale saatından en az bir saat evvelıne kadar 

11-15-19-23 
palı olarak vermiş olacaklardır. -
Bere:ama belediye riya~eti~den 

. . 300 el t 13115 mılımetrelik su sayacı 
1 - İçme suvu tesisatımız ıçın a e " . .. 

• · 'f°k k eksiltme yolu ıle mubayea 
fenni ve hususi ~artnamelerıne te\ ı an açı 

edilecektir. · t 337 50 ı· · d '"~ ı· '500 !in muvakkat temına ı ' na ır. 
2- Muhammen """'e ı " • . • · . · f d ·-

b hu ·ıı·t·ı istenılen malumat beledıJemız en aı 
3 - Şartnameler ve u " • 
· d b d 1.-z olanık verilir. . ı-esın en e e sı . . . . 1 ·· ·· saat on birde beledıye 

4. - İhalesi 2-9-941 tarıhıne ıaotlıyan sa ı gunu 

dairesinde yapılacaktır. 3 .. .. ddelerinde yazılı vesika-
Taliplerin 24.90 sayılı kanunun 2 ve ' uncu ma . .. . • 

. _ • saatta belediye riya;ıetıne muracaatları ılım 
)arı hamılen mezkur gun ve 

25 
3254 '6911 

olunur. • lG-19-22-
1 

Devlet demir yollarından: 
l/!l/ 941 tarihinden itibaren; l\.leyankökü nakliy~t~na mahsus D. 

D.1215 numaralı tarife, uzak me~afeler nakliyatına tenzılat y.apılmak ~~-

t . ,1 tadil edilmi•tir. Fazla tafsilat için istasyonlara muracaat edı-
re 1l e • (3314./5565) 
Jebilir. 

inhisarlar umum müdOrlOğü ızmir şarap 
fabrikası müdürlüğünden: .. 

F b ika (Eski Aydın Bira fabrika.~ı) arazısı duvarları yapılmagı 
a r mız "h d"l kf l\'[ işi 22/8/941 Cuma günü saat 14 de açık eksiltme_ ile .J ale e ı e~ ~r. ~-

hamınen bedeli 3659 lira 40 kuruştur. lsteklilerın lazım gelen ıza alı a -
m:ı.k üz~e mezkur fııbrika Müdürlüğüne müracaııtları . 

7 11 15 19 (3108) 

it 

{ANADOLU} 

ıı~·;; .. "L;;·~;~;. ... A.;·;;ı;ıi"'ii~;ı;;;ı 
. . 
':er: ••••·····••11••nHl lHltH ll ll••••H •• • ı ................................................................... : 

lzmir levazım amirliği aabn alma komi.yonundan: • 
1 - 2500 adet düz ve 500 adet destereli regolakesim bıçağı alı

nacaktır. 
2 - Kapalı zaı'fla eksiltmesi 2-9-941 salı günü saat on beşte Top 

hanede İstanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli 19500 lira ilk teminatı 1426 lira 50 kuruştur. 
4 - Nümuneleri komisyonda görülür. Taliplerin kanuni vesikala 

rı ile teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evvel ko-
misyona verilmeleri 14 19 · 24 3243 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komi.yonundan: 
Umum ilk Münakaganın İhalenin tarih 

Cin•i Miktarı Tutarı Teminatı şekli gün ve saat 

Kilo Li. Kr. Li Kr. - -Saman 132000 5280 396 Kaııalı zarf 8-9-941 pazartesi 
s 

55000 2 
günü saat 14 de 

aman 200 165 Açık eksiltme c c c c 
Saman 264000 10560 792 Kapalı zarf c c c c 
Saman 616000 24640 1848 Kapalı zarf c c ~ c 
Saman 88000 3520 294 Acık eksiltme c c c c 
Saman 319000 12760 957 Kapalı zarf "' • c l: 
Saman 220000 8800 660 Kapalı zarf , , « c 
Saman 331000 13240 993 Kapalı zarf c • c • 

l Ayrı ayrı ~arnamelcrle yukarıda cins ve miktarı ynzılı (8) 
kalem saman bizalarınd:ı gösterildiği gün ve saatlerde a~ık 
ve kapalı ~aı-fla münak-asaları yapılacaktır. 

~ - Bunlara aıt •arlnameler her güı; komisyonda görülebilir. 
·• - Kapalı zarfla münakasasına iştırak edeceklerin 24 90 sayılı 

kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı ve•ika ile yine ·bu 
k.~n~ı:ıun tarifatı dairesinde teklif :"e teminat mektuplarını 
b~ dırılen ffiaflerden bir saat evvelıne kadar makbuz karsı
lıgında Çanakkale orta okul binasında •atın alma komisyo" -
nuna vermeleri. 19 25 30 5 

lzmir levazım aınirli &.: t . •-a komisyonundan• 
l • A • d - aa ın "'"" • 

- . şa~ı. a miktar, muhammen fiatleri yazılı üç kalem yiyecek 
'~ ya~-acak maddeleri 4-9-941 perşembe günü hizalarında 
ır1 ost;_rılen •aatlerde kapalı zarf usuliyle eksiltme ile ihale edi-

• eceıd€rdir. 

2 - Şart_name.leri her gün komisyonda görülebilir. Odun şartna
;nes_ıne gore ayrı ayrı taliplere ele ihale €dilir. İsteklilerin bel-

1 gunde muayyen saatten en az bir saat önceye kadar teklif 
;ıe:tkulpların, kanuni vesikaları ile birlikte makbuz lrnrşılıjh 

• ın ı 1.dn satın alma komi,yonuna vermeleri. 
Mıktarı Mub. bed. İlk T. İhale Za. 

Cin•i Ton Lira Kr. Lira. Kr. Saat Dakika 

Sığır eti 
Sığır eti 
Odun 

150 60000 4250 
130 43820 3268 50 

117!) 23580 1768 50 

tzmir Levazım Amiri .. . S 
19 

• 
24 2! 2 

ıgı atın Alma Komı•yonun an: 

Saman 
Odun 
Sığır eti 
Kuru ot 
Saman 
Kesilmiş sığır eti 

Miktan 
4000 Kilo 

40000 Kilo 
4000 Kilo 

10000 Kilo 
10000 Kilo 
3500 Kilo 

Odun • :ıoooo Kilo 

15 
16 
16 

30 

:ıo 

A)·a.ktan sıgır. eti 4000 Kilo 
a .;1u:~rıda cıı:ıs ve miktarı ~·azılı •ekiz kalem yiyecek y-akacak ve yem 
:.> .""ı;ıı ııazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin teklif edecekleri fiat 
~~:lı~d~n. ';;1ec~klcrı Yüı<dc on be• teminat katiyeleriyle birlik\€ 
;nzın~u:;:~:r-. çar~am!ıa giinii saat onbeş buçukta kı lada izmir le -

j : '1 ıgı satııı nlma komi,yoııııııa müracaatları. 
zmır Levazım Am' I " · S 

:l!iktarı ır ıgı atın Alma Komisyonundan : 

50000 Kilo Odun 
50000 Kilo Odun ıl , it 
20000 Kilo Odun 

Yukarıda cins ı·e miktarı ,·nz 1 .. k 1 d 
lın alınacaklır. . . . ı ı uç ·nem o un ayrı ayrı pazarlıkla M-

'i'aliplcriıı 20 Ağusto.< nıı Çur" .. .. < 
ki . f" t "' . 1 · -~:ımba gunu saat fo buçukta t klif ede-

ce eı·ı ıa uz.;ırınc t.•n \'ereceklcır' .·· ı · · " 
. . , . . . ı ·' uzc e on beş temınatı katıyelcriyle bir-
lılde hl'lnda fznııı Levazım ·11nirr· · t 1 k · · · • ıg1 ~a ın n ma ·omıgyonuna m·· 
ce.alları. ura-

lzmir levazım amirli&~ aatın alma komiıyonundan: 
Cin<i Mık tarı Teminatı Tutarı 

Kur~uni a~tarlık 154.50 56.00 18 060 
Kol ~starlıgı 60.00 4.983.60 373 77 
? _ Y_ııkarı~a.,, yazılı ~st~rlık be~ı;r pazarlıkla satı_n alın:ıcaktır. İhalesi 
-:?. 8 9H ~aı~.ımb:ı gıınıı saat 1",30 da tophanede ıstanbııl Ievazı · 
lıgı satın alma komisyonunda yapılacaktır. m amır 

Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

lzmir levazım amirliii aatın aldta komisyonundan. 
1 - Pazarlıkla muhtelif mıntakalara (2500) ton kar~ nakliyatı yap

tırılacaktır. 

2 - Paz~rlık 2o;Ağusto.•ı 911 Çarşamba gUnil saat on allıclıı Kışlada 
lzmır Levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutan (5000) liradır. 
4 - Teminat kaLlyesi (750) liradır. 

5 - Şartnamesi komisyonda görUlebilir. 

6 - Pazarlığa iştirak edecekler kanuni ve~ikaları ve teminatı kativ~-
leriyle birlikte belli gün ve saatte komisyona mürac:ıatları. · 

İzmir Levazım Amirliti Satın Alma Komisyonundan: 
1 - ~eh.e~ ki_losuna yirmi i~i ~uruş fiat tahmin edilen 72000 yet

mış ıkı bın kılo bulgur ıhtıyacı kapalı zarf usııliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Eksiltme 8-Ey lül-941 paz-artesi günü sa.at on altıda izmirde 
kı~lada izmir levıızım ami rliği satın alma komisyonunda yıı - ' 
pııacaktır. 

3 - Hepsini•ı tahmin edilen tutarı 1584.0 onbeş bin sekiz yüz kırk 
liradır. 

4 - Teminatı ınuvakkatası 1188 bin yüz seksen sekiz liradır . 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

6 - Eksıltmeye iştirak edecekler kanuni vesikalariyle teminat 
teklif mektuplarını ihale •aatinden €n az bir saat evvel ko -
misyonıı miirncaatları. 19 24 29 4 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Beher kilosuna 3,50 kuruş tahmin edilen 360 ton saman ka

palı zarfla satın alınacaktır. 
2 - Ihalesi 3-9-941 çarşamba günü gaat 16 da Edremit ~atın al -

ma komisyonund-a yapılacaktır, 
3 - İlk teminatı 945 lirad ır. Evsaf ve şartnamesi Ankara , İstan

bul ve İzmir !evaz ım amirliklerinde görölehiieceği gibi komis 
yonumuzda da her gtin ııörülebilir. 

4 - Taliplerin kanuni ve~ikalariyle birlikte mezkur komisyona mü-
racaat etmeleri. 19 23 27 81 

İzmir levazım amirli.ii ıatm alma komisyonundan: 
ı _ Beheri kilosuna :ıs kuruş fiut tahmin edilen ı o ton zeytin ta

nesi 22-8-941 C<Iml\ günü 'aat 11 de pazarlıkla satın alın-a -
caktır. 

2 _ Numune ve sartname•i komisyonda göril lebilir. hteklilerin 
670 liralık teminat makbuzlariyle mezkur tarihte Çanak'kal e 

-askeri satın alma komisyonuna müracaatları. 19 20 21 

SAHIF! 1 

lzmir I,evazım Amirliği Sahn Alma KDlDiayonundanı 
1 - Beher kliosuna 1 kuruş 25 ,;antim tahmin edileı. ıl! ıı '"" 

odun kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - lh-alesi 3-9-941 çar•nmbA g!inü •aat 15 de edrPmit •atın :dma 

komi•yonunda yapılacald:ır. 
n ,, İlk teminatı 787 lira elli kuruştur. Evsaf ve şartname3i Anka

ra, İstanbul ve İzmir levazım amirlikleri satın alma komi~von-
larında görülebileceği gibi komisyonumuzda d-a her gün' gö
rülebilir. 

4 - Taliplerin kanunı Ye•ikalariyle birlikte mezkur günde komi•· 
yona müracaatlar . 19 23 27 31 

lza»r Levazım Amirliii Satın Alına Komisyonundan ı 
1 - Beher kilosuna 40 kuruş tahmin edilen 150 ton sığır eti kapa· 

h zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 3-9-941 çarş-amba günü saat 10 da edremit satın alma 

komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İlk teminatı 4.500 liradır. Evsaf ve şartnamesi Anka-

ra, İstanbul ve İzmir levazım amirlikleri satın alma komi,yon
larında görülebileceği gibi komi•yonumuzda d-a her gün gö
rülebilir. 

4 - Taliplerin kanunj \ esikalariyle birlikte mezkur günde komis-
yona müracaatlar . 19 23 27 31 

İzmir levazım amirliği satın alma komi.yonundan : 
1 - Beher kilosuna be~ kuruş 50 santim tahmin edilen 600 ton 

• kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 3-Ey lül-941 çarşamba günü saat 17 de edremit satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
:3 - İlk teminatı 2470 liradır. Evsaf ve şartnamesi Anka -

ra, İstanbul Ye İzmir levazım amirlikleri satın alma komisyon
larınd.ı görülebileceği gibi komisyonumuzda da her gün gö
rülebilir. 

4 - Taliplerin kanunı Ye•ikalariyle birlikte mezkur günde komi•-
yona müracaatlar . 19 23 27 31 

lzmir levazım am irliii satın alma komisyonundan: 
1 - Beheri kilosuna 10 kuruş tahmin edilen 24 ton kuru soğan 

açık eksiltmeye koEmuştur. 
2 

n 

" 

ihalesi 3-9-941 çar~amlxı günü saat 18 de edremit >atın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 
İlk teminatı lSO liradır. Evsaf ve şartnamesi Anka
ra, İstanbul ve İzmir leYazım amirliklerinde görülebileceği gi-
bi komisyonumuzda da her gün görülebilir. 

4 Taliplerin k-anuni vesikalariyle birlikte mezkur günde komisyo-
na müracantları. 19 23 27 31 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Beher kiloouna 31 kuruş tahmin edilen ve 16-8-941 tarihinde 

pazarlıkla satın alinacak 15 par'li 50 şer bin liralık sığır etin
den 13 parti•inin fiati yüksek göriilclüğiinden tekrar pazarlık-
la satın alınacaktır. · 

2 - Bunlardan bir "k:a~ parli~·e veya hepsine birden teminatlarını 
yatırarak talip çıkabilir. 
ihalesi 22-li-941 cuma günü saat 11 den itibaren topk-apı 
maltepesinde nsk~ri salın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Evsaf ve hususi ~aıtlaı• mezkur komisyonda görülebilri. 
'feminatı katiyeleri 7500 er liradır. • 

.. 
" 

4 
5 - Isteklilerin ;hale günü ayaktan veya sahra mezbahasında te'-

linı şartlarının her birine ayrı ayrı fiatler teklif edeceklerin 
uygun görüleni ihale edilecektir 

-.BEY AZ SABUN 
ÇAPA MARKALI K.A.L. .\fer•inli Pirina 

Çapa Markalı K. A. L. llfcr,inli Pirina Sabununu bir defa istimal ve 

criibe ettiğiniz takdirde her halde fazla memnun kalırsınız. 

l(.A.l. · 

{~ 

:Vf.'B 

• 

, ffeı· türlü beyaz ve ipekli çamaşırlarınızı Çapa lıfar-

kalı K. A. 1 •. :lier,inlı Pirina sabunu ile yıkarsanız 
beyaz sabundan çok iyi bir netice elde edeceğiniz gibi 
fiyat farkından da fazla tasarruf etmiş olursunuz. 
Çapa Markalı K. ,-,, ;,. Mersinli Pirina Sabunu ile 

saçlarınızı yıkarsanız ipek gibi yumuşak tutar ve 
hiç bir veçhile bozulmasına ve dökülmesine meydan 
vermezsiniz. Bir defalık tecrübe ifademizi teyide 
kafi gelir .. 

TAKI,/TDERINDE.V SAK!Vl\'IZ ... 

TELEFON: 30 14 VE 2018 

1 
K. A. L. 

__ _.M .. eriisiiiiiiniiılzİııı· ıİıPIİiİıİııriiinliaİİİııiiyiiamnİİİı•vİİıİeiiııııiisiiiiaiiibiiiiuiiiniıi'-/ aiiibiiiııriıııliıı'kı.a.ısl•I 

lzmir - Manisa vilayetleri orman 
çevirge Müdürlü2ünden: 
Kemalpaşa kazasının Armutlu köyü civarında bulunan Malgnç 

devlet ormanından (109) metremikap çam ağacının 10-8-941 tarihin
den itibaren on beş gün müddetle açık ~rttırma ile satışa çıkanlmıştır. 

İhale 25-8-941 tarihine müsadif pazartesi günü saat onda izmir or
man çevirge müdüriyeti binasında yapılacaktır. 

Bedeli muhammen 505 kuruş olup t-aliplerin ihale gününden evvel 
ziraat bankasına yatıracakları yüzde 7,5 teminatı muvakkata akçesi 
olan 41 lira 29 kuruşluk makbuz ilmühaberiyle komisyona miırocaat 
eylemeleri ilan olunur. 10 13 16 19 3183 

Vilayet daimi encümeninden: 
İdarei Husıısiyei vilayete ait Şasa] suyu menbaında 9::l8 lir<> 88 ku

ruşluk tamirat 11. 81941 tarihinde~ itibaren 11 9, 9.U tarihine kadar 
bir ay içinde pazarlığa çıkarılmıştır. Tamir~la ait keşifnameyi Ye şartna
meyi görüp okumak istiyenlcrin her giiiı ..\fuhasebei husu,iye Müdüriyet; 
Varidat kalemine ve pazarlığa girnıek istiyenleriıı. de Encümenin toplaıt
clığı her pazartesi ve perşcmb~ günleri ~aat 11 de ;, 7,5 depozito mak
buzlariyle birlikte Yilayet daimi enciinıenine müracaatları iliin olunur, 

(3321) 

inhisarlar umum müdürlüğü ı zmir şarap 
fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamızın (F.,ki Aydın Bira 1''abrikaaı) işçi balaları ve duş mahal

leri inşaası 22/8/9..11 günli ~aat 16 da açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Muhammen bedeli 4970 lira 79 kuruştur. İsteklilerin lazım gelen izahatı 
almak ve krokileri görmek il~re mezkur fabrika müdürlüğüne müra-
caatları . 7 11 15 19 (3102) 

Doktor 

Behçet Uz 
Çocuk Hastalıkları 

- Mütehassısı 
Hutalannı 11,SO du bire kadar 

Beyler IOkafmda Ahenk m&tbUIJ 
yanında kabnl tıdl!l' . 

-Kulak, burun ve boğaz 
hastalıkları mütehassısı 

DOKTOR OPERATÖR 

Dahi Öke 
ikinci Be:rler eobiı No. ( 80) 
Hütalanaı )a.., ela Ql.U.-. 

· lıabl "• bMlavl "-· 



SAHiFE ;ı * .•:w1m 

Almanlara göre S ovgetlere göre 
- Baı tarafı bminci Mhifede - - Baı tarafı 1 inci aalıifede -

defini imalde Leningrad - Tallin de menin diğer alayı techizatının yüzde 

f 

'(ANADOLU} ı9 AiiUtO. 1941 SAlJ 

Jauonlar . ·· Telgraf~>· Telefon · ve ·Ajaos Haberleri 
miryolu te;ıkil etmek-tedir. İlmen gö- 80 ni kaybetmiş ve nihayet bütün Hakiki kuvvetlerinin bi
ıu mıntakasında şiddetli muharebe- mevcudiylt> imha edilmiştir. 94 ncü pi· 
lfl t' erey:m eylemektedir. Daha ce- y:ıde tümeni de ağır zayiafa uğratıl- linmediğini söylüyorlar H a· "d• t B d . k ı . 
ııııpta S:n·avotsııdn şidfletli mııhare- ı:ıış ve ffif\V('t!d~yeti~ y!iz~e 70 şi imha Tokyo, 18 (A.A.) - .Tııpon :ı ker! • ID ıs anı an ırma ıs e esı 
bPp,l~rlholmakbfadll".' t k ı .. ~ k l >B<'ınl\IOııOro'saubab) k:e ,;!g te~ltımı· olmbuıştutr. sö1.cüsi.i yilzbnşı Hizıılri, Japonların 

.ı ns:.-n u mın .t ıuvu e ıem- t n aş n "'ı. ncu ımen r n- haki!"' k . t" 1 1 J· ı1 b" 
miv!'ti haizdir. Alman taa.rruzu, bu- .ırruz e mı ındıı. 600 ülü vermiş ve 21~ t.eleı .'1 

1 ~ıv~~ ıf"~a .' .ın 3 ~nıa 1 l::-ze- Japonya ile yeniden tİ· • ı ı d 
rada muv~ffak olduğu takdirde ta_- inci alay ıla tamamiyle imha olunmuş- ~öyl~~İH~e ı:;~~;ı~i~t~·~u o m:ı ıgını •• k ı · merasım e açı 1 
:ırruz. Lcnıngrad ve .\'Io~kova:vn dog- tur. · 1 lıirJeşik lmerika d"' ,.:ı . caret muza ere erıne 
ru inkişaf edecektir. Sağ ~enaht-a :\foskova, 18 (A.A.) - Bu sabah • 1 - . . 1 '' un: ' pıya- b l d 
Dinyeper mıntakasında Alman ileri neı1redilen Sovyet resmi tebliği, 17 - 18 ~:cl~rını tazyıkı a.tına almak ıstemek- aş a ı v. • . • hareke~i devam etmek"tedir: . a_ğu~tos gecesi, Sov.vet kıtal~rının ~ü- ' ~r .:.._ Pasifikte Amerika ile kar ıla- Tokyo, __ 18 (A.~.) -. ~Alacakları ı urdda elektrif ıkasgon tesısatı gapaca~ 

Berlın, 18 (A.A.) _ Fınlanrlıya tuı: ~ep~e.boyunca. harbe devam ettık- ııan japonya nüfuzunu artırmnkt;dır bloke> mucadelesıne bır nıhayet ver- /zmir ve Aydın da ist içade edecek 
c~phe~inde ilerlemekte olan ~lman - ıerın~ bıldırmekwdır. 3 _ Am~rikan menfaatler~ -~ 0~ mek üzere, japonya, Hollanda Hindis- . 1

4 

Fın teşekkülleri 16 ve ı 7 Agustosta INGJLIZLER NE Dll'01!L:4.R? mcnf'ttleri •1 ~ tezad halini nl~ J P 1 _ tanı ile yeniden ticaret müzakereleri- lstanbul, 18 (Telefonla) - Şehri-, Bu cümleden olarak inşasına ka 
bolşeviklere karşı büyük zayiat ver- Lo~dra, 18 (A.A.) - S~lahıye~ta_r dır Binae~aleyh bu serait İtın~m:ı ı _ ne başlamıştır. Müzakereler iyi bir mizde bulunan Nafia Vekili General verilen Gediz havzagındaki Adala 
dirmişlerdir. Ruslar cephenin yalnız mahfıllerde Almanların Lenıngrad ıstı- la!'~ak ~üçleı1i. r " a n an tarzda devam etmektedir. Vaziyetin Fuad Cebesoy, l\1ıı.rakaz v:ıpuriyle 1 rajı, hem bu havzanın ihtiyat su ~' 
bir kı romda 850 ölil ve 700 esir bı- kametinde yeniden tazyik icrasına ' ~ JO • gelecek hafta normal şeklini alması Bandırmaya giderek yeni inşa edilen su vazifesini görecek ve hem de tll' 
t-akmışlardır. Sovyetlerin terkettik - başlamış gibi göziiktükleri ve bu yeni J ~ muhtemeldir Şimdi yalnız Hollanda iskelenin ı·esmi küşadın<la bulunmuş mil Ege mıntakasının Ye bilhassa il 

. !eri malzeme toplanmaktadır. faal!yetin E tonya böJge,.ıi~de 1:all~n - aponyadakı yabancılar Hindistanındsn japonyaya ihraç edile- ve yeni iskeleyi bizzat işle~iye açmış- mir ve Aydın gibi büyiik şehirlerin 1 
_ ~erlip, 18 (~:A·~ -.. Dinyeperin Lem~~:ad demiryolu ilz~rınde ınkışaf Tokyo, 18 (A.A.) _Bir kararna- cek mallar için ~eknik müzakereler ce- tı~. Ve~il. ~uırlin Bandı~madan şehd- 0l~·~trik enerjisini temiI?- edecek 
obur tarafına puskurtulen bolşevik- i!)~!cdıgı ve l!k.rnynad_a ıse Rmıların me japonyada ikamet ede yabancı- reyan etmektedır. mıze donmuş ve gazetecılere beyanat- Dıger taraftan Fmt nehrı ve Saka 
lrr. nehrin bazı yerlerinden geçerek Dınyeper g~rıs~.ne çekılmekte. ve_ bura- !arın gevahat haklarını tahdid etmiş- IHTlRA BERAETl: ta bulunarak elemiştir ki: . nehri üzerinde de böyle müsterek su 
~e ift~ bulunmuşlar ve ne_hri. geçme- !.ia ~uwetıı mudaf:ıa. ı:nevzılerı. yap- tir. Bıı yabancılardan hiç biri müsaa- Tokyo! 18. (A.A:) -. - Alacakların - Yakın~a gar~i Anadolud~ ted.kı- 1 ma ve. e~~ktrik ~şlerini. temiı: ed 
ge mu:ıaade eden Alm.:m ılerı unsur- tnııkttı ol~u~ları. zan~ed~Iı:nektedır. de almadan bir :rere çıkamıvac-aklar- bloke edılmesme daır Japon hüküm<:ti ,kata çı~acagım. Bılhassa ııu 1şlerı~e , olan btlyuk baraJlara. aıt projeler ) 
Jarı ansızın s-aldırarak kırkını imha Bu nehıı~ lizerıııe koprü ~n~a~11nın ko- dır · tarafından verilen karar, bin kadar· ehemmıyetle devam ediyoruz. Bu ış pılmaktadır. Böylece memleketin uJJl 
\'e 41 ini e~ir etmişlerdir. ı~y olma?ı~ ve Rus ateşı!1ıı~ bu neh- Hareket edenler hangi yolu takip İngiliz ve Amerikan ihtira beraetini için Büy~k Millet l\Icclisinden aldığı- 1 mi elektrifikasyonu noktai naza . 

Almanların vaziyeti: rın_ her ıkı tarafına. d_a hakım bult~n- ede}\ileceklerini hükümetten öğre _ müteessir etmektedir. mız 50 mılyon liralık tahsisatla proje- elan hazırlanan projelerin tatbiki 
Radyo gazetesine göre, Alman- Jugunu,_ Odesanın h~la Ru~ların ~lın- neceklerdir. · Bu beraetler, bloke edilen paralar- Jere ait masraflar temin edilmiştir. 1 geçilece'J\tir. 

Rus harbi, dün 8 nci hafta~ını bitir- Je oldugu, Sovyetlcrın tahlıye ettıklc- dan istifade etmekte idiler Verilen 
mi., 1!. ncu haftasına girmMir. DUnya 1·! yerle:,i taf!l~miyle tahrip eyledik~_e- karar, şimdi bu paraların j~ponyadan 
y,azeteleri, bu sebeple blanco yap • rı tebaruz ettırılnwkte ve Ukrayna bol- Uzak Şarkta çıkarılmasını yasak etmiştir. 
maktadırlar. - gesindeki muharebeye bir buçuk mil· _ 8 t af 1 ioci ..... f d aoo---

- \"On Alman k . . b d 40 af ar ı -....1 e e -
.\1ihver gazeteleri hu blllnçoyu ~, , '. as erının ve_ u ara a jansı bildiriyor: Siyamda hareketini memnuniyetle kaydetmek ıl.ı oy ~ıyad:ı fırkası, 40 zırhlı_ fı:~a İngiltere ile Sovyet; Rusya ara -

tedir. . \.e !·'.mütt<:fı~ fırk:fnın sokul<lugu ııa- sındn akdedilen anlaşma dairesinde 
Amerikan ve lngiliz gazet-0.eri ise, 'e _dılmekt~ır. Amerika Ingiltere ve Sovyetlerin 

Leningrad ve Mo!<kova eliln alınama- ANVDA!l.E MUHAREBELER: japonya 'ne karşılaşmak istediklerine Japonlar hergün biraz 
<lığına göre artık Rus askeri kudreti- ~Io!lkova, 18 (A.A.) - Sovyet teb- d . k 1 h b l r h 'kk d . 

Kanunlarımızdaki yabancı keli
meler Türkçeleşl,rilecek 

Ankara, 18 (Telefpnla) - Kanun· 'ı:ına başlamıştır. 
larımızdaki yabancı kelimelerin Türk-ı Yabancı kelimelerin değiştiriıınesi 
c;eleştirilmesi için Dil kurumunda ko- başlanan ilk kanun, teşkilatı esasi. 
misyonlar teşekkUI etmiş ve çalışmala- dir. • • 1... aır çı arı an a ere a ın a ıs- ..ı ha t ki d 

nin kırı l· mıyacağını \'nzmaktadırlar. ıgı: ' .. .. .. . " " ar ma a ır Diğer wraftan Ru;lar da • ·ikola _ 17 Ağustos günü anudane muhare- tıhba~at sozcusu demıştır kı: . , 
yef şehrinin Almanlar tarafından a- belt>rden sonrn kıtal:.n-ımız Nikolayef - Japon huk.ümetı, bu haberlerm Bankok, 18 {A.A.) - Röyter bil- M } k t• • d kAf• •kt d8 Jındığını itiraf etmişlerdir. 170 bin Vfl Kiroirog sehirlerini terketmiş]erdir. ne dereceye kadar uydurma OlelUgU- diri~or; . . em e e ımız e a 1 mı ar 
nüfu,;lu olan bu sehirde tnyrnr€ mev- l\ikolayefte g()mi inşaat tezgahları nu tetk ı k etmek.tedır. Japonları çen- Sıya.ma gelen Japonların mıktan . •• • ) 
danları O'emi te~gllhları. bir tıı..v:v~ie iıerhava edilmi~tir. 16 Ağustos günü ber ıçıne aımaga çaıışan Amerıka ve her gün artm~l<ta ve gelenler evler tayyare muhendisı yeti~tirilece 
lllektebi ~'ii olar vardır . .Ku~ların ·\~er- 1 !t clü~man tayyaresi düşürülmüştür. lngııterenin hareketıne :Sovyetıer de tntm?kta, m~ga~alar açmaktadır. '6 

1 diğı maİumata. göre bütün gemı tez- E!zim zayiatımız 12 tayyaredir. Kara- ıştırak etmıştir denılmektedır. Miyal BrıtanY-aı:ı!l Sıyamı kon~rol altına İstanbul, 18 (Hususi muhabirimiz- tır. 
ganları tahrip . oımuştur .• TikoJay •• dt>ııizde d~nizaltıl~r.uı;ıız 2 büyük Ru· ımbun gazetesi, Amerı)\a ve Ingil- al~a_k. teklüınde bul~~dugu ve red den) -. lstanbulda Yükse.k mühendisi .Bu su_:e~le ~ yıla kadar meml~ke 
Hug nehrinm denıze cıoküldugu mm- men naklıs~ gemısını batırmı~tır. terenin yapaca~ları yardımıarıa :a~dırınde kuvv~te m~r~caat oluna - ~·e te~~ık ok~llar~da yem ~ers yılın- n;ı~de ~af; .mı~tarda tayyare mühl 
taırnaan biraz yukarıda oıcıugunaan JlOSKOl AYA HÜCUM: .:ıovyetleri uzun hır muk_l!,vemete ve ~ ag;ı _hakkındakı tehdıdın aslı olma- da ta:.) are muhendıs şubelerı açılacak· dısı yetıştırılmış olacakhr. 
Rusl~r .t'aı ıs muaheae ıyıe .Karacte- .Jioskova, 18 (A.A-.) - T~- ajansı, Alman hamlesini kırm_ağa teşvi~ et- dıgı ıf.ade olul!.maktadır. 
nızaeıci lımanlarını suantan tecrıct et- ı\1o;:;kovay~ ~~arr_uz maksadıyle hare- tikleri, ayn_! zamanda Japonyaya kar Hon_g~Ko11g, 18 (A.~.) - 1\Ialez- 8 J • d s d tıkıerı halde bu şehri, bu muahede ı<:'.t.:~en k~ç.uk bır Alman. hava teşek- Jl da cenubi Pasifikteki sıya~eti ka- yadakı Japo~lar, 14 gun ~an;ında U garıstan a. Uriye e 
hukumıeri harıcinde saymı~ıarctı. ku~ıımln hu]'Ome~ merke~ı~e varam_a- rı tırmağa çalıştıklarını dal!a dün )~ memleketı terke davet edılmışler-.kusıar içın dığer mühim bır kayıp ct,ıgı v<: ~agı~ı1~1gını bııdırmektedır. :;ovyetıere suıhün i9ıa1cisi drye hu - iır. . . ilhak edilen arazide Esir Fransız subayları 
cıa .Kı:ivoııog şehridir • .liurası, Rusıa; c.umartesı gunu, .. ~oskovaya. yapılan cum eden Amerıka v_e lngilizlerin şim Hong-Kongdakı Japon kadın ve ço- b .. -k b. b rın en büyilk komür merkezıdır . .l.Y!aa- oır. ~aarr.uz .~e~e~bu~~n~e de bır Alman di O!Ja her yıardımı yapmağa karar , ukları ~are~e~ l}~~ı;lanma~tadır - uyu ır yangın ırakılmıyor 
mafih, bu muvaffakıyetler de harbı ıa) .ı.a~esı duşilrülmuştur \'ermiş olduklarını, Ruzvelt ve Çör. ar. Tahlıye, ıhtıyarı dıye tavsıf olun- Sofya, 18 (A.A.) - Bulgaristana Londra, 18 (A.A.) - Röytef 
neticelendiremez. Mesele kışın gel - çilin, gönderdikleı:i mesajla Qinler - '11aktadır. ilhak edilen Sırp arazisindeki orman- diplomatik muharriri yazıyor: 
mesıdir. Kış gelmeden Almanlarııı Çörçil ce vapurun yolda olduğunu bildir - !arda büyük bir yangın çıkmış, bin Suriyedeki Fransızların İngilizlt~ 
harbi bitiremiyecekleri anlaşılmakta- • _ Bq tarafı 1 inci Mhifede _ diklerini, japonya siyaseti ihlal edil- A t 1 d hektarlık ar,azi yanmıştır. Askeri kı- il'lihakına dair Liyon radyosuıı, 
dır. ~l-~skovada yapılacak konfe:ans- berdar ettik. Bllhassa bizi alakadar d~ği ta~q4:.~e durmıy~c~ğını wv_e _böyle VUS ra ya 8 taları, günlerce süren faaliyetten son- neşredilen haber hakkında ade~ 
ta goruşuıecek meı.ele de Rus~ aya eden uzak şark işlerini görüştük Pre- bır vazıyetı kabul etmıyecegını, ya_ ra yangını söndür.n:ıeğ~ ı:nuvaffak ol- m~lümat beran edilmektedir. ~u 
b.ahard~ yapılacak y-ardım mesele - zidan Polen Amerikan va ur~a ·a- pılma~ta olan müzakere ve anl-a~ma- 'L..7 ,ç • • ~uşla_rdır. Ha!=lar ~üy~ktür .. w1:angın~n ragmen Surı~e~e akde~ilen müt 
sıyle alakadardır. , d k" A .ka teb f l b~ Jarın Japonya tarafından bilyUk bir • ı4 V '/ ı çın şıdetlı sıcaklardan ılerı geldıgı tahmın kenamc mucıbınce dılerler3e b 

Amerfka ve İngiltere, Rus muka- pon_~a a ı . mel rı . n aa ı _arıtr: . ıdn- dikkatle -taki;u, <?dilmekte oldug· unu :/ıi olunmaktadır. . Fransız kuvvetlerine iltihak e 

t
. . k . . k . • me ıne manı o an Japon vazıye mı e masra ar h kk h i d' ı v· . _,., 

veme mm, ış mevsımıne _ adar ve görüştük. yazmaktadır. aDCJ a mı a z ır er. ~·· gene>; 
ondan .sonra kırılamıyacagını anla. Bu esnada Lord Bivorbruk da Hari- Tokyo, 18 (A.A.) _ cjapan Tay- 1\1elbrun, 18 (A.A.) - Avustralya- J\miral Darlan gene Dentzin tevküini de protesto etJl1~ mı~ bu~u~ı:ı-aktadı~l~r. Bunu kabul ciye nezaretinde müzakere ile mesgul mi<ı Anda Gvjırpison gazetesi Çör. da hava kuvvetlerini .artır~ak ye. im- tir. Fakat Suriyeden nakledilen 1~ ettıklerı ıçın Rusyay a bah!lrda ya_ bulunuyordu çil • Ruzvelt görüşmesi hakkında di- para torluk hava talımlerıne ıştırak Parİ$te giliz esirleri salimen iade edilince· 
µılacak yardım için esa~ları karar_ BEY AZ SARAYDA. yor ki: - - etmek maksadiyle Avustralya, şimdiJe v· . 1 AA R . . kadar .tavrıhaı:eketimiz değişJl1'. 
Jaştıracaklar<lır. Vaşin"'ton ıs (AA). _ R , lt cVilsonun 14 maddesi ile yeni İn- kadar 45 milyon İngiliz lirası sarfedil- .. 1 d.1J~· 8 .~ · .) -. 1 Desnıe1 n bkıldı - ye.~ektır. Bu esırler<;Ien bir kısmı d " ~ ' . . uz\ e , . . ' . . . Ş. d. h ft d 450 b. St r ıı ıgın.e gore, a1J1ıra ar an ısa musse de daha gerıde ne kadar Jc 

aoo bütün. devlet erkanını Beyaz saraya gıhz - Amerikan deklarasyoIJu ara- mışı-ırf ~m akt ~ a a ın er ın bir seyahat için Vişiden ayrılmıştır. dıi~ mnlüm değild" 
/ngilizler davet etmiştir. ;ıın9a fena hadiselerin alameti ola - masra 0 m a ır. . . Ba12V.ekil muavininin Parise gittiği ır. 

8 
taraf 

1 
. . hif d .Reisicumhur muavini de müzfür.ere- rak sayılabilecek bir benzerlik var- b ~u :akar;:ın. yak~nda hı~· mılyonu tahmin olunmtıktadır • 

. - . ~1 . 1 ıncı aa e e - . !erde bulunmu~tur. dır. Vilsonun deklarasyonundan az ." acagı ta mın_ ~dılı:nektedır. Muhte- qoo 

Kozakta fınctık 
Tehlikeye karşı ikisi de 

hazır 
mıyetıdız:. BJ,iyiik yangınlar çıkam - EDEN MI, BIVERBURUK MU? zaman sonra birleşik Amerika harbe lı! yerlerd~n getırı}mış olan ta~·yıırele
mı. cır. Lım:ana ve as~t>~i kışla~ara Londra, 8 (A.A.) _ Deyli Meyl ga- girmişti. Şimdi, ayni hadise tekerrür rın ~mumı kıymetı 7.500.0~0 lıra kıy-
bombalar ısabet etmıştır. 110 kılo - zetesinin siyasi muharriri yazıyor: edecek mi.> n:ıet_ınde olııp .yalnız .Am~r~ka~an ~e- t t 1 
metreden görünen biiy~k bir ~a'.1: IAtlantik görüşmesi akabinde Çörçilin Tokyo, 18 (A.A.) _ Röyter: tırtılenler 3 mılyon lıra degerındedır. ye lŞ lel ecek Nevyork, 18 (A.A.) - Nevyor1' 
gm çıka~~l~ıştır. ~abeşıstandakı ıkı i\Io~k.avada toplanacak olan Amerikan, İngiltere, Am4;!rika ve Sovyet Rus- aoo Bergama, 18 (Hususi) - Halkevi ]etliye reisJ Ro_guardiya, bir nu 
ltalyan ussu m~ı".~ffakıyetle .bomb~- Ingılız, Rm:ı konferonsına iştirak ede- ya arasında bir an laşma akdine mü- fr&DL'lada dil ve edebiyat kolu, Kozak köyle- sö)"lüyerek Amerika ile Kanadall !anmışlardır. Bütun. bu ha~·ekatta hıç cck hey' eti ~çtiğini ve bu hey'ete en tedair haberler hakkında «Hosi Sim- --~ nnde yedi gün süren bir tetkik se - garp veya şarktan gelecek ~ir ıeJı· 
bır tayyare ka:rbedılmemı tir. i~uv~~fak reisi (Eden) olduğunu v.e bun» gazetesi diyor ld: , K .. 1· yahati yapmış ve iyi neticelerle clqn- keye karşı birlikte hareket edece ! talının Anglo - Sakson k~klülerini c Rus _ japon münasebetleri fena- OmUOIStler Şiddet 1 müştür. T~vık üzerine QU yedi köy- !erini, bu iki devletin, başka hiç 
·-~ondm, 18 (A.A.) - Hm·a teb - derhal ka.bul etmiş olmasının İngiltere laşırsa~ bunaan mıinh-asıran .Kremlın l ' t 1 de bu se11e fındık yetiştirilecektir. devletten kor1rnları qlmadığmı s 

lıgı:, ... ve Am~rık:a .ile .ıkı bir işbirliğinin mesu1 olacaktır. M.oskovanın harp ceza ara çarp arı ıyor ooo le,'lliştir • 
. Dun ~gleden , onra avcılar ~e!a~~- ~~e?1mıyetını anladı~ı.na delalet etti- malzemesini mıhverin düşmanları 0 _ Vişi, 18 (A.A.) - İşgal altında } · 1 lVl k · 

000 

~nele hır ta) yar~ t.~sekkulumuz 'gını r~zmakta \'e ıyı malümat akm lan müttefıklerin silahları ile b. bulunınıyan Fransada, komünist faa- ngı tere . e sıka Sl• Siyasi mümessillig" i 
• Iıın.~ _açıklarında hır duşman petrol lmahafıle atfen ve Sovyet hükumetinin arnva koymag_a_,k_ a ·d·- · h kır liyetlerine nihayet vermek üzere rok yas"ı mu· nasebetlerı· 
00emı ıııe to ı·ı · bet ttı"rmı·şı d' i ·1· A 'k h ı " rar veı ıgı 'l1. - - 'JI t b, •• • rp ısa e er ıı·. ngı ız - m~rı an arp ve su h gaye- kındaki h b d - . b şiddetli cezaıJarın derpış ~dildiği ve . anımı yor 
Gun~lı~, a~c~larıı:nız :\I~w ve Fran- lerine i~tinık ~tmesi i ·tenileceğini ila-,e,-~üf ed~c:~ b~r~ı ~se,d. u ~~~ kt~- bazı hallerde ölüm cezasının da tat- :\ıtlksıka, 18 (A.A.} - Meksika S.ı· , . . . . sız ::ıahıllerı üzerınde bır çok hare- ·e eylemektedır b ır a er ır. :.'unu b 'k d"l -· .. 1 - kt d" nato azasından bir grup lngıltere ile \ı_şı •• 18 (A.A.) - Ofı aJall· 
katta bulunmuşl-ar ve 7 düı:man av- Londra, 18 (A.A.) - :Moskovad:ı Au .'SU~etie Çin~~ h~rbin. bitmesine ı e ı ecegı soy enme e ır. Meksika arasındaki sıynsi münaseba- merkezı Avru~ada bulunan e· 
cısıı:ı düşürmüşlerdir. Bütün bu ha- bir konferamıın topl~pıacağı hakkında a~erıkan -~ngılız J!ıyasetı mani ola- tın yemden tesısıni derpiş eden bir ka- Sırp, Hırvat ve Sloven kral lığının 
rekatta 2 tayyaremiz kayıptır. Huzvelt ve Çörçilin yaptıkları tekli- c Totemek1t8ır.( . . 100 000 k d rar ııuretini imzalamıştır. Karar su- tadaı: ka.lkması sebebiyl.e ~iyasl ıı1 

fin Stalin tarafından kabul edilmesi , yo, . A.A.) - J.apon ımpa- a 10 tetinde deniliyor ki: Dünyada medeni- messıllerınin Fransndaki vazifeJef 
Londra, 18 (A.A.) - Gemi kafi- üzerine hali hazırda Londrada bulun- ı:ıtoru, b-ahrı_ı.:e na~rı O_ıkavayı ka - ' yetin insani hislerinin inhılfüe uğra- nin nihayet bulduğunu kararlıışf1 

lelerimizden birine karsı evvelki ak- makta olan Lord Biverbrukun Mos- bul ederek bır saat görüşmüştür. lngılterede yardım sc:r• <lığı şu anda lngiltere ile Meksika ara- ınıştır. 
am . düşman tayya~eleri taarruzda kovaya gide,cek tngiliz hey' etine Ru:ı- . ;'o!cyo, .ı~ ~A.A.) - '-';'okl_odaki 1 · d sındaki münaseoatın yeniden tesis ve 
bulıınmu lar ve_ ka.fı!e vapurl-armm \~itin husus~ milme sili Harri Hopkin- S:). am .~l~L'll,. Ja?,onya harıciyc n-.ızı· VlS erın e Çalışıyor demokrasi mefküresinin temini mu-
ve refakat gemılerının ate i He kar- sın de Amerıkan hey'etine riyaset ede- l"IJ le gor_!:!şmilştg_r. Londra, 1_8 (A.A.) - Harbıye na- vafık görülmüştür • 
. ıla~?1ı l~dı~-. ~i: . Alman tayyaresi ceği zannedilmektedir. . Söyl~ndığine göre Siyamın vaziye- zırı Morgessen dili6 beyanatta bulu -
tahrıp edılmış, ıkısı de hasara uğra - ~Io~kova, 18 (A.A.) - Kızılordu- ,ı tetkık olunmµştur. n-arak demiştir ki: · NOT: l'ı1eksikadaki İngiliz petrol 
tılmıştır. Gemilerimizde ne ölü, ne nun gazetesi olan Kresnaja Svezda ga- ~okyo, 18 (A.A.) - japon gazete- Kara, denız ye hava ordularına şirketlerinin mukavelelerinin feshi ile 
de yaralı vardır. z.ete~i, R~zvelt. \'e Çörç~l tarafında!1 le.rmd~n. Nişi Nişi Şimbun, Hind Çi- yardım servjsi için !_00,000 kadın ça- mayıs ~938 de Meksika ve İngiliz ara-

.. .. Stalı:r:e gonılerılen mesaj hakkında dı- nıde~ı J~pon _mak!!_mlarınm, Çin lışmaktadır. lngiJterede Almanl~ra suıdakı siyasi münasebat kesilmişti . 
.. Kud.u~, 18 (A.A.) - Duşman tay- ror kı: resmı müm~ssıllerini bu memleketi nazaran bu miktar az ise de hükümet 
ı~yarelerı, bu sabah 1'.Iayf~ liman~na «Hitlerciliğe kar~ı mil_letler ittiha- t~~ke davet ettiklerini yazıyor. Çün- liÜ suretıle ord·uyıtdaha fazla erkek 
:;_akl~şmışl__ar~ı,r._ Alaım. ı_., rlakıka dıı~ın k~"."etl~nmesı ~a~ı~me galebe ku. bu. mıntaka, memnu mıntaka ilan arttırılması için tedbirler almıştır. 

HARP 

000 

Danimarka hükumetin; 
bir kararı 

Nankin, 18 (A.4. ) - Danimtı 
hükOmeti Çin milli hükumeti h' 
ciye nazırı Sulyangaya Nankin hor 
metini tanıdığını bildirmiştir. 

AN AD OL 
.. ...... .... sılrmü~. hadısesız geçmıştır. erlılm~sı~~~ bır ~arantısıdır. . .. .. edılmı.ştir. Bu suretle orduya. daha fazla erkek Neden kısa sürecek? 

F~şı<ı~lı.gı tahrıp hususundakı buyuk verm.ek mümkün olacaktır. 

Ask 
A V • t nızıfesını şan ve şerefle ifa etmekte Nevyork, 18 (A.A.) - Daf Kuper Sah ibi ve Başmuharriri ,.. 

erı azıye olan Kızı lordu, Ruzvelt ve Çörçilin Günde 300 kişi ölüyor 000 radyolarla neşredilen bir nutukta Ruz- HA y DAR R o ş T o o K T e~ 
So-vyet hükümet reisi St.aline verdik- . • . M•h k velt - Çörçil deklarasyonunun ezcüm-

- Bat tarafı 1 inci aahifede - teri teminatı hu ·u.~i bir memnuniyetle -::- Baıtarafı 1 mcı ~ed~. """."' J vere arcı le şu sebeblerden miihim olduğunu bil- • 
- .. - -

olmuşlardır. Bu Alınan HerJeyi. i, ol- kıır .• ılamı )ardır. Huguili~·Je ki, Sovyet v~tleu l)l~ensup~~~ıdır. Şehır, buy~k 'lr clirmiştir : Umumt Neşriyat Müdürü . 111 

clukça çetin bir mücadele neticesin- ordusunun düşmana büyük darbeler bı:,, !_!Skerı garnızona be.nz~mekte~ır. Amerıkada bır sanayi 1 - Bu deklarasyon, harbi kısalta- HAMDI NOZHET ÇANÇ""'' 
de ka.z-anılmL" bulunmaktadır. Fa - indirmek zamanı rnklasmaktndır İn-j ?'.~ksek tııbpk{l, Skorskı hükiimetıne caktır. Çünkü Hitlerizme karşı birleş-
kat. bu ile.rleyi5 Alman ordusunu he· giltcre \"e Amerik~nın Sovyetlere ·yar- ıtımad etmektedir. Kadınl.ar, matem 1 enstitüsü kuruldu miş olan milletlerin cesaretini artıra-
deflerine götürememiştir. Çünkü Al- dımı, tam zamanında olmuştur. Faşbt-! tutmaktadırlar. Varş~vada 30 Türk Nevyork, 18 (A.A.) - 2,5 milyon caktır. .. . . . 
manlar, Ru~ ordusunu imha etmedik- likle müc<ırlele edecek memleketler, hiç v~:dır .. ~unla~, hall~rın~en ~emnu - lnğiliz lira seı·mayeli yüksek bir sa-1 ~ -. Ruzv~lt ve_ Ç?rçıl, temsıl _ettık· 
ce __ hedeflerıne varmış sayılamazlar. ~üphesiz iiyük nm:affakıyet kazıma- nı.r et g_o~t;rmı~lerdır ... B~r Tur_k fırı- nayi cnstitiişü 'kurulmuştur. Gayesi, lerı mıJletlerın hı~l'lı:vatına tt>rcüman 
Dıg~r taraftan son bahar girmek üze ..:aklad~r. 1 nı .sehrın ıaşes!nde mııhım rol oyna.- mihvnin harp tedbirlerini kıymetsiz olmuşlardır. 
re dır. Ukraynad~ h:ırbin d~lıa iki RUZV ELTiN YE'.\'J .Mü.";A V!Rl: maktadır. 300_ bin yahudinin gözal - hale getirmek için çaluımaktıı·. Sıyama ~arşı kuvvet 
:ıy de].·am et~esıne mukalııl Snıo- • fanila, 18 (A.A.) - • ianila ma- tı:ıda tutuld.ugu Kepsoyu gezdim, Enstitü ı·eisliği Ruzvelt tarafın • P. 
ıen k :e Lenıı;gracl mınta~alannda kanılarının bildirdiğine gö~ Sir.Grey, Keb~onun kın cfme mahsus bir bükü- dan Dr. Buşa tevdi edilmiştii·. 20 hin pingıı.pur, 18 (A.A.) ---f~gili~ u -
15 E_~·lul~e _..rag~udar v: hır~z; sonra Uzak şa_r~ ve ik~ı.ııdi işler içi~ Ru.zvel- m~tı , tramvayları, taksileri ,.e -~le!c- eksper çalışacak~ fil! ara§tırma ve iıı- ıak şark l}ava ~uvvetleri mareşalı 
<la kar .~ agmas;ı ~aşlı} acaktır. Bu s~ıı:kta~ı ık~ı. adı men baların !şletılme- t~!~ san~r~lı .va_rdır .. :8ura:u telorgü- ki~aflar enstitüsü da bu esns'titli enı- Ha bel Bı·ok Hafman, kendisinin Si -
-;ııretl~ •• z sonra ~a~p duracaktır. tın muşavırı olmuştur. Sır Crey, su~ l~ çevrilmıştır. Ôlum nı!öbeti yük- rine verilecektir. yama karşı kuvvet kullanacaieı ha~-
A~manlıırın, mev3ımın bu . kı ·a za- si .ve elde edi~ece_k .~addelerin mihverin ııekiı~. lle~ _gün 300 kişinin öldüğü T · Al l' kındaki h!!berleri uydurma diye tıw-
m.mda harekete &:_eçmelerı ve d-aba elıne geçmemesı ıçın çalışacaktır. Bir tahmın edıhyor. Kebsoda kollarında anınmış man genera 1 sif ederek demiştir ki· 
geç kalmamalar~ lazımdır. ~u itibar· Gre.r, ·alı günü tayyare ile 1\!anilaya Davudun haçını taşıyaı_ı halk dolaşı- Berlin, 18 (A.A.) _ Tanınmış Al· - Bu haberleri, k;t't surette tek
i~ Almanların şımal cephes:nde ve gc_lec~k, sonra H?ng-Kong, Singapur, yor. Bmılqr, mahallelerinden çıka - man generali Bukretin şark cephe_ zip ederim. Zerre kadar hakikat şe-
~olen k mıntaka~ında yem ha~le- ~ındı::1tan ve Bırmnnyaya geçecek·jm~z, her'kes sokakll!_rda yatmakta- sinde ö ldilğü hakkında Ruslar tara-lmesi yoktur. Siyamda hiç pir şey için 

leı y~pmalıırı, geç. olmaıııı gerektır. tır. dıı. fından ç ıkarılan haber asıl sızdır. 1 teşebbüste bulunmadık • 

Abone:~ Yıllığı 1400 ~· 
• 6 Aylıiı S00 

Yabancı memleketlere 27 tir' 
--::--

idarehane : ikinci Beyler Sok.Jı 

. GONDt:f..IJ' T~VIM 
1360 R~cep 2.Ş 

EV KAT ~ 
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· ile :12, 16 201
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